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         የዳው ዴ ጂንግን እው ዴ ጂንግነታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ማስረዳት ማስረዳት አይቻልም፣ አይቻልም፣
       የተነገረ ቃል ሁሉ - እው ዴ ጂንግታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ አይደለም።
      ያለስያሜ ያለ ያለ -    እንደስማይና መሬት ምስጢር ነው፣ መሬት ማስረዳት አይቻልም፣ ምስጢር ነው፣ ነው ዴ ጂንግ፣
       ስያሜ ያለ ያለው ዴ ጂንግ ደግሞ - በገላጭ   ቃል የተወለደ ነው ዴ ጂንግ።
         ሁለቱም በአንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ላይ፣ ፍጥረት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ስያሜ ያለ - 
         ህያው ዴ ጂንግ የጥልቅ ሀቅ ዘር ነው። ሀቅ ሀቅ ዘር ነው። ዘር ነው፣ ነው ዴ ጂንግ።

         በስሜ ያለ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ዊነት ማስረዳት አይቻልም፣ መዘፈቅ ሀቅ ዘር ነው።፣ እንዳንችል ይሽፍነና መሬት ምስጢር ነው፣ል ለመረዳት ማስረዳት አይቻልም፣ ነገሮችን።
          ከዚህ ስሜ ያለ ት ማስረዳት አይቻልም፣ ነጻ የሆነ ብቻ ያገኛል እውነታን፣ የሆነ ብቻ ያገኛል እው ዴ ጂንግነታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ን፣
       የሆነ ቅ ሀቅ ዘር ነው።ር ነው፣ጽ በማውጣት የተደበቀውን። በማው ዴ ጂንግጣት ማስረዳት አይቻልም፣ የተደበቀው ዴ ጂንግን።
       ከቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ወደ እው ዴ ጂንግነታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ -  ወደተዓምር ነው፣ መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ።
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         የቅ ሀቅ ዘር ነው።ጽ በማውጣት የተደበቀውን።ል ስምነት ማስረዳት አይቻልም፣ ጥያቄ ነው ነው ዴ ጂንግ -  ደግነት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ክፋት ማስረዳት አይቻልም፣።
     ስያሜ ያለ     ከተሰጠው ዴ ጂንግ፣ እና መሬት ምስጢር ነው፣በጅለታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ለንና መሬት ምስጢር ነው፣ በዚሁ መስፈር ነው፣ት ማስረዳት አይቻልም፣።
          ቁንጅና መሬት ምስጢር ነው፣ የሚኖረው ዴ ጂንግ፣ አስቀያሚነት ማስረዳት አይቻልም፣ ባለበት ማስረዳት አይቻልም፣ ብቻ ነው ዴ ጂንግ ለማወዳደር ነው፣፣
        ሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣ንም እንዲሁ፣ ስንገነዘብ ነው ዴ ጂንግ ስላለመኖር ነው፣።
        ረጅምና መሬት ምስጢር ነው፣ አጭር ነው፣ የምና መሬት ምስጢር ነው፣የው ዴ ጂንግ በንጽ በማውጣት የተደበቀውን።ጽ በማውጣት የተደበቀውን።ር ነው፣ ነው ዴ ጂንግና መሬት ምስጢር ነው፣፣
      እጥረት ማስረዳት አይቻልም፣ን ስንረዳ -   ር ነው፣ዝመት ማስረዳት አይቻልም፣ን ማወቅ ሀቅ ዘር ነው። እንገነዘባለንና መሬት ምስጢር ነው፣።
         ሙዚቃ እንዲጫወት ማስረዳት አይቻልም፣ መቀጠል አለበት ማስረዳት አይቻልም፣ ከዝማሬ ዝማሬ፣
        መጀመሪያው ዴ ጂንግ መጨረሻ ነው ያለፈው ጅማሬ። ነው ዴ ጂንግ ያለፈው ዴ ጂንግ ጅማሬ።

      ስለዚህ ሳይንቀሳቀስ ጠቢብ ይፈጽ በማውጣት የተደበቀውን።ማል፣
     ያስተምራል በዝምታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ያለቃል፣
       ለመስራት ማስረዳት አይቻልም፣ እንጂ፣ ለራስ ማድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረግን አይጥር ነው፣ም፣
       እና መሬት ምስጢር ነው፣ ሳይሳተፍ፣ እንደገና መሬት ምስጢር ነው፣ እንቅ ሀቅ ዘር ነው።ስቃሴን ይፈጥራል።
      ለው ዴ ጂንግጥን በማምጣት ማስረዳት አይቻልም፣ ያለት ማስረዳት አይቻልም፣ልቅ ሀቅ ዘር ነው። ጥረት ማስረዳት አይቻልም፣፣
      እና መሬት ምስጢር ነው፣ ባገኘው ዴ ጂንግም ው ዴ ጂንግጤት ማስረዳት አይቻልም፣ ባለመኩራራት ማስረዳት አይቻልም፣፣
      መቼው ዴ ጂንግንም አይለየው ዴ ጂንግም ፍቅ ሀቅ ዘር ነው።ር ነው፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ክቡር ነው፣ነት ማስረዳት አይቻልም፣።
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    መቼ     ም እው ዴ ጂንግቀት ማስረዳት አይቻልም፣ ካላሰረጸብን መከበር ነው፣ - 
        ማን ስለራሱ እውነታ ይከራከር ነበር እው ዴ ጂንግነታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ይከራከር ነው፣ ነበር ነው፣?
           መቼም ቢሆን እምነት ማስረዳት አይቻልም፣ መኖሩን ባላሳጣን ነበር ነው፣ - 
          ማን ሌባ ይሆን ነበር ነው፣ ለው ዴ ጂንግድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ እቃ ሲባል?
       መቼው ዴ ጂንግንም የሚታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ይ ባልነበር ነው፣ የሚያሳስት ማስረዳት አይቻልም፣ ነገር ነው፣፣
     የሰዎችን ልብ የሚያማልል?



       ስለዚህ ጠቢብ ሲጀምር ነው፣ መምራት ማስረዳት አይቻልም፣፣
      ይሞ ክራል ህዝቡን ማብላት ማስረዳት አይቻልም፣ ማጠጣት ማስረዳት አይቻልም፣፣
       ነጻ የሆነ ብቻ ያገኛል እውነታን፣ነት ማስረዳት አይቻልም፣ን በማዳፈን፣ የመንቀፍ ፍላጎት ማስረዳት አይቻልም፣ ስሜ ያለ ት ማስረዳት አይቻልም፣ንም።
      የሚያቅ ሀቅ ዘር ነው። ያው ዴ ጂንግቃል ህዝብ አይነካም።
       ይልቅ ሀቅ ዘር ነው። በስራው ዴ ጂንግ ህዝቡን ያመጣል ወደሰላም።
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       ቀላል አይደለም ዳው ዴ ጂንግን ለመግለጽ በማውጣት የተደበቀውን።።
     ቅ ሀቅ ዘር ነው።ር ነው፣ጽ በማውጣት የተደበቀውን። ሳይኖረው ዴ ጂንግ -    የሆነው ዴ ጂንግ የሁሉ ፍጥረቶች ምንጭ።
      ባንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ በኩል ባዶ -     ግን በሌላ እንቅ ሀቅ ዘር ነው።ስቃሴ ነው ዴ ጂንግ የማያቋር ነው፣ጥ፣
      ቅ ሀቅ ዘር ነው።ር ነው፣ጽ በማውጣት የተደበቀውን። አልባ ነው ዴ ጂንግ -   የቅ ሀቅ ዘር ነው።ር ነው፣ጾች ሁሉ መጀመሪያ።

    ጥልቅ ሀቅ ዘር ነው። -   የክስተት ማስረዳት አይቻልም፣ ሁሉ ምክንያት ማስረዳት አይቻልም፣!

         ተፈላጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው። ነገር ነው፣ የለም፣ ባንጻ የሆነ ብቻ ያገኛል እውነታን፣ሩ ሁሉ ም ጠቃሚ ነው ዴ ጂንግ።
     ፍጥረታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ ሁሉ -    ት ማስረዳት አይቻልም፣ብያ ነው ዴ ጂንግ ካጠገብ ሲገኝ።
   የዳው ዴ ጂንግ   ሀብት ማስረዳት አይቻልም፣፣ እው ዴ ጂንግቀት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ጭንቀት ማስረዳት አይቻልም፣
       የሚወዳደር ነው፣ ነው ዴ ጂንግ ብቻ ከራሱ እውነታ ይከራከር ነበር ከባዶ ነት ማስረዳት አይቻልም፣።
    እሱ እውነታ ይከራከር ነበር -    ቀጣይ ነው ዴ ጂንግ የጅምሮች ጀማሪ።
       አላው ዴ ጂንግቅ ሀቅ ዘር ነው።ም፣ ምን ወይም ማን እንደፈጠረው ዴ ጂንግ።
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        ሰማይም መሬት ማስረዳት አይቻልም፣ም በዝምታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ያያሉ ስቃይን።
      የላት ማስረዳት አይቻልም፣ም ተፈጥሮ የሰብአዊነት ማስረዳት አይቻልም፣ ሚዛን፣  
     አይሰማት ማስረዳት አይቻልም፣ም ር ነው፣ህራሄ ለተበደሉት፣ ለተበደሉ ት ማስረዳት አይቻልም፣፣
      መቀየር ነው፣ም ቢሆን የተፈጥሮን ሂደት ማስረዳት አይቻልም፣።
       ጠቢብ ህግን በመከተል የተፈጥሮን እንዲሁም፣
      አይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣የው ዴ ጂንግም ለህዝቡ የፍት ማስረዳት አይቻልም፣ህ ጥቅ ሀቅ ዘር ነው።ም፣
      የተፈጥሮአዊ ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ን አብልጦ በማየት። በማየት ማስረዳት አይቻልም፣።

         የአንዳንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ እቃዎች አገልግሎት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚወሰን ከሆነ በው ዴ ጂንግስጣቸው ዴ ጂንግ ባዶ ነት ማስረዳት አይቻልም፣፣
         እንደ ቀጥቃጭ ወና መሬት ምስጢር ነው፣ፍ፣ ለምሳሌ፣ ወይም እንደ ዋሽንት ማስረዳት አይቻልም፣፣
            የበለጠ ባዶ ቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ሲኖር ነው፣፣ የበለጠ ስራ ላይ ለማዋል አመቺ ነው፣ ነው ዴ ጂንግ፣
        የበለጠ እንቅ ሀቅ ዘር ነው።ስቃሴ ሲኖር ነው፣፣ የበለጠ ጠቃሚ ነው ዴ ጂንግ።
         እንዲሁም በሰማይና መሬት ምስጢር ነው፣ ምድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ መካከል ባዶ ቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ያለው ዴ ጂንግ፣
        እንደ ዋሽንቱና መሬት ምስጢር ነው፣ ወና መሬት ምስጢር ነው፣ፉ አስደናቂ ነገር ነው። አስደና መሬት ምስጢር ነው፣ቂ ነገር ነው። ነገር ነው፣ ነው ዴ ጂንግ።

       ስለዚህ ብዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ ማለት ማስረዳት አይቻልም፣ ለምን ያስፈልጋል፣
        በሁሉ ም ነገር ነው፣ ላይ መጠንን ማወቅ ሀቅ ዘር ነው። ያሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ል።
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        የሰማይና መሬት ምስጢር ነው፣ መሬት ማስረዳት አይቻልም፣ን አመጣጥ ምንጭ ስንመረምር ነው፣፣
      በመጀመሪያ ላይ እና መሬት ምስጢር ነው፣ገኛለን በር ነው፣፣
         በር ነው፣ሱ እውነታ ይከራከር ነበር ነው ዴ ጂንግና መሬት ምስጢር ነው፣ ስር ነው፣ መሰረቱ ጥልቁ የመጀመሪያው ዴ ጂንግ ው ዴ ጂንግልደት ማስረዳት አይቻልም፣፣
     ከሱ እውነታ ይከራከር ነበር በኋላ - ባዶ ነት ማስረዳት አይቻልም፣።
    “  ”    “ ”ከበሩ ሊሆን ይችላል ወይም ወደ በሩ ነው ዴ ጂንግ ፣
                    የጥንቱ የማያቋር ነው፣ጠው ዴ ጂንግ የፈጣሪ ስራ፣
    ከባዶ ነት ማስረዳት አይቻልም፣ -    ወደማያቋር ነው፣ጥ የተለያየ ፍጥረታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ መለወጥ፣
       እንደ ክር ነው፣፣ የተቀጣጠለ፣ መቼው ዴ ጂንግንም የማያቋር ነው፣ጥ።
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        ብቻ በምክንያት ማስረዳት አይቻልም፣ ስለራሳቸው ዴ ጂንግ ሃሳብ የሌላቸው ዴ ጂንግ፣
        ሰማይና መሬት ምስጢር ነው፣ መሬት ማስረዳት አይቻልም፣ ይኖራሉ ረጅም ዘመን።
       ጠቢብም ሰው ዴ ጂንግ እንዲሁ ያደር ነው፣ጋል።
         ረጅም እድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ሜ ያለ የኖረ፣ መኖር ነው፣ን የበለጠ ይወዳል።
         ራሱ እውነታ ይከራከር ነበር መጨረሻ ነው ያለፈው ጅማሬ። መቆም የሚፈልግ፣ መጀመሪያ ይሆና መሬት ምስጢር ነው፣ል።
       ማጣት ማስረዳት አይቻልም፣ን የማይፈራ፣ ደስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ን ያገኛል።
       የማይጨነቅ ሀቅ ዘር ነው። ስለራሱ እውነታ ይከራከር ነበር፣ አት ማስረዳት አይቻልም፣ለው ዴ ጂንግጠው ዴ ጂንግም እድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ሉ ።
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        ው ዴ ጂንግሃ፣ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው። ምሳሌ ይሰጠና መሬት ምስጢር ነው፣ል የኩራት ማስረዳት አይቻልም፣ን፣
         ጥቅ ሀቅ ዘር ነው።ም የሚሰጥ ለሁሉ ም፣ እራሱ እውነታ ይከራከር ነበር ፈላጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው። ሰላምን፣
          የበላይ ለመሆንና መሬት ምስጢር ነው፣ በማን አለብኝ ባይነት ማስረዳት አይቻልም፣ የማይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ገል ከማንም፣
        ት ማስረዳት አይቻልም፣ንሽ ቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚያረካው ዴ ጂንግ፣ በመንጋው ዴ ጂንግ የተጠላም።
        እንደ ዳው ዴ ጂንግ መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ፣ እንደ አካሄ ለተበደሉት፣ዱ።

      እንዲሁም ጠቢብ -    ልቡ እንደመራው ዴ ጂንግ በክብር ነው፣ ይጓዛል፣
         ከሁሉ ም ጋር ነው፣ በስምምነት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ በጠባብ ቤት ማስረዳት አይቻልም፣ ይኖራ፣
         ንግግሩ እው ዴ ጂንግነታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ን ያዘለ፣ ህዝቡን በሰላም ይመራል፣
         በጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜው ዴ ጂንግ ይወስና መሬት ምስጢር ነው፣ል፣ የሚችለው ዴ ጂንግን ጉዳይ ብቻ ይፈጽ በማውጣት የተደበቀውን።ማል።
          እንደ ው ዴ ጂንግሃ ለሁሉ ም ቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ው ዴ ጂንግን እየለቀቀ፣ ለሰላም ይጥራል፣
         ስለዚህ ስህተት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ መከራ አያልፉ አስደናቂ ነገር ነው።ም ባጠገቡ።

9 
         መቼ ማቆም እንዳለብህ ማወቅ ሀቅ ዘር ነው። ግዴ ጂንግታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ነው ዴ ጂንግ።
       ብር ነው፣ጭቆን ከጫፉ አስደናቂ ነገር ነው። በላይ አይቻልም መሙላት ማስረዳት አይቻልም፣፣
       እንዲሁም አይቻልም መጠበቅ ሀቅ ዘር ነው። ት ማስረዳት አይቻልም፣ልቅ ሀቅ ዘር ነው።ን ሃብት ማስረዳት አይቻልም፣፣
      ስል ሰይፍ ይደንዛል ቀድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ሞ ፣
       በሀብት ማስረዳት አይቻልም፣ ወይም በስልጣን መመካት ማስረዳት አይቻልም፣ -
      ነው ዴ ጂንግ መከራን ወደቤት ማስረዳት አይቻልም፣ ማስገባት ማስረዳት አይቻልም፣።

      ጉዳይህን ስት ማስረዳት አይቻልም፣ጨር ነው፣ስ መው ዴ ጂንግጣት ማስረዳት አይቻልም፣ እወቅ ሀቅ ዘር ነው።በት ማስረዳት አይቻልም፣።
        ይህ መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ብቻ ነው ዴ ጂንግ የተፈጥሮ ህግጋት ማስረዳት አይቻልም፣።
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       ከራስህ ከታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ረቅ ሀቅ ዘር ነው።ህ
      ከስጋህና መሬት ምስጢር ነው፣ ከነፍስህ፣
       አት ማስረዳት አይቻልም፣ችልም ልታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ጣው ዴ ጂንግ ማንነት ማስረዳት አይቻልም፣ህን፣
      ከገራኸው ዴ ጂንግ ፍላጎት ማስረዳት አይቻልም፣ህን፣
         መሆን ት ማስረዳት አይቻልም፣ችላለህ እንደ ጨቅ ሀቅ ዘር ነው።ላ ህጻ የሆነ ብቻ ያገኛል እውነታን፣ን፣
      ካጸዳህ መንፈስህን፣
       መራቅ ሀቅ ዘር ነው። ት ማስረዳት አይቻልም፣ችላለህ ስህተቶችን፣
       ያለማስመሰል በመው ዴ ጂንግደድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ህዝቡን፣
        በሃገሩ ላይ ከተሰጠህ ስልጣን፣
       ት ማስረዳት አይቻልም፣ችላለህ መምራት ማስረዳት አይቻልም፣ ያለብልጠት ማስረዳት አይቻልም፣፣
        ከቻልክ፣ እንደ ህያው ዴ ጂንግ እና መሬት ምስጢር ነው፣ት ማስረዳት አይቻልም፣፣
        ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣ን በመቀበል ያለማወላወል፣
       አት ማስረዳት አይቻልም፣ችልም ልታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ጣት ማስረዳት አይቻልም፣ ሰላምን፣
        ማወቅ ሀቅ ዘር ነው። ከቻልክ ዓለም መላው ዴ ጂንግን፣

         ተንከባከብ፣ ተማር ነው፣ እና መሬት ምስጢር ነው፣ ተጨነቅ ሀቅ ዘር ነው።፣ ስት ማስረዳት አይቻልም፣ፈጥር ነው፣፣



       እና መሬት ምስጢር ነው፣ አድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ግ፣ ሳይኖር ነው፣ህ፣
       ስራ፣ ሳት ማስረዳት አይቻልም፣ጠብቅ ሀቅ ዘር ነው። ሽልማት ማስረዳት አይቻልም፣፣
        ግዛ፣ ሳት ማስረዳት አይቻልም፣ቀበል መከበር ነው፣ን - 
         እንዲህ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ው ዴ ጂንግቀዋለህ የዴ ጂንግን በረከት ማስረዳት አይቻልም፣።
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            ምን ያደር ነው፣ጋል ከሌለው ዴ ጂንግ ቀዳዳ፣ የእንዝር ነው፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ ማሽከር ነው፣ከሪያ ክቡ እንጨት ማስረዳት አይቻልም፣?
            እራሱ እውነታ ይከራከር ነበርም ከሸክላ የተሰራ ገንቦ፣ ግን ጠቃሚ ነው ዴ ጂንግ የው ዴ ጂንግስጡ ባዶነት፣ ባዶ ነት ማስረዳት አይቻልም፣፣
         መጠኑም ከሰፋ ቤት ማስረዳት አይቻልም፣ ይኖረዋል የበጠ ምቾት ማስረዳት አይቻልም፣።

         ብዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ እንዲህ ባዶ ነት ማስረዳት አይቻልም፣ ይፈጥራል ጠቀሜ ያለ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ን፣
     በመሙላት ማስረዳት አይቻልም፣ - ገቢን።
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        አይንን ያዳክማል የቀላማት ማስረዳት አይቻልም፣ ብዛት ማስረዳት አይቻልም፣፣
      ያደነቁራልም የድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ምጽ በማውጣት የተደበቀውን። ጉላት ማስረዳት አይቻልም፣፣
        የተለያዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ ጣዕሞ ች ያደነዝዛሉ የመቅ ሀቅ ዘር ነው።መስ ችሎታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ን፣
       የማይረባም ልብ ይጭራል ቧልት ማስረዳት አይቻልም፣ን።
        አልጠግብ ባይነት ማስረዳት አይቻልም፣ ሰላማዊ ኑሮን ያደፈር ነው፣ሳል፣
      ጌጣጌጥም ወንጀልን ያጭራል።
          ነገር ነው፣ ግን በነዚህ ከንቱ ነገሮች ያጓጉታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል ጠቢብን፣
       እሱ እውነታ ይከራከር ነበር ስለመብሉ ይመር ነው፣ጣል ማሰቡን።
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        ር ነው፣ግማንም ሙገሳም ያስፈሩና መሬት ምስጢር ነው፣ል ሁለቱ፣
           በራስህ የበለጠ እየኮራህ በመጣህ ቁጥር ነው፣፣ ይጨምራል የበለጠ ፍር ነው፣ሃቱ።
           መስሎ ያስፈራኻል፣ የሚጠፋ በሙገሳ፣ በክብር ነው፣ ቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ስቀምጥ እራስህን፣
       ያስፈሩኻል ሰዎች ስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ሳድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ እሱ እውነታ ይከራከር ነበርን።
       እራስህን ስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ቀር ነው፣ብ ቀለል አር ነው፣ገህ፣
        አት ማስረዳት አይቻልም፣ፈራም ምን ይሉ ኛል ሰዎች ብለህ።

         ስለዚህ በራስህ ዕይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ራስህን ከዓለም አስበልጠህ፣
        የከረረ ይሆና መሬት ምስጢር ነው፣ል በሷ ላይ ጥገኝነትህ፣ ላይ ጥገኝነት ማስረዳት አይቻልም፣ህ፣
        ከዚያም ለሰዎች ስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ስተምር ነው፣ ጎደሎነት ማስረዳት አይቻልም፣ የዓለምን፣
       ስት ማስረዳት አይቻልም፣ወዳት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ እንዳመጣጧ ስትቀበላት ህይወትን፣ ስት ማስረዳት አይቻልም፣ቀበላት ማስረዳት አይቻልም፣ ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ን፣
      እምነት ማስረዳት አይቻልም፣ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ገኛለህ የሰዎችን።
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           የዳው ዴ ጂንግን ት ማስረዳት አይቻልም፣ምህር ነው፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ የስሜ ያለ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ችን ጫፍ ከተረዳው ዴ ጂንግ፣ ው ዴ ጂንግስን ያደር ነው፣ገና መሬት ምስጢር ነው፣ል፦
       መስማት ማስረዳት አይቻልም፣ አይቻልም እሱ እውነታ ይከራከር ነበርን -   ከቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ በላይ ነው ዴ ጂንግና መሬት ምስጢር ነው፣፣
       ማየት ማስረዳት አይቻልም፣ አይቻልም እሱ እውነታ ይከራከር ነበርን -   ከዕይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ው ዴ ጂንግጭ ነው ዴ ጂንግና መሬት ምስጢር ነው፣፣
       መዳሰስ አይቻልም እሱ እውነታ ይከራከር ነበርን -    በዳሰሳ ስሜ ያለ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ችን የማይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ወቅ ሀቅ ዘር ነው። ነው ዴ ጂንግና መሬት ምስጢር ነው፣፤
         በአንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ላይ ቢሆን፣ ምን እንደሆነ አይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ወቅ ሀቅ ዘር ነው።ም፣
       ሳይንስ በደረሰበት ማስረዳት አይቻልም፣ መተንተን አይችለው ዴ ጂንግም።

       የሱ እውነታ ይከራከር ነበር መነሳት ማስረዳት አይቻልም፣ አያመጣም ብር ነው፣ሃን፣
       የሱ እውነታ ይከራከር ነበር መው ዴ ጂንግደቅ ሀቅ ዘር ነው። አይፈጥር ነው፣ም ጨለማን፣
        ያ ስም የለሹ ዘላለም የሚኖር ዘላለም የሚኖር ነው፣
       እና መሬት ምስጢር ነው፣ ሁሌም ይመለሳል ወዳለመኖር ነው፣፣
          ያለቅ ሀቅ ዘር ነው።ር ነው፣ፅ ቅርፅ ያለው፣ አኗኗር፣ ግን ይዘት የሌለው፣ ቅ ሀቅ ዘር ነው።ር ነው፣ፅ ቅርፅ ያለው፣ አኗኗር፣ ግን ይዘት የሌለው፣ ያለው ዴ ጂንግ፣ አኗኗር ነው፣፣ ግን ይዘት ማስረዳት አይቻልም፣ የሌለው ዴ ጂንግ፣



          ግልጽ በማውጣት የተደበቀውን። አይደለም፣ ስው ዴ ጂንግር ነው፣፣ በስያሜ ያለ ው ዴ ጂንግ ለመረዳት ማስረዳት አይቻልም፣ አስቸጋሪ ነው ዴ ጂንግ።

      ከፊት ማስረዳት አይቻልም፣ለፊቱ የሚቆም -  መልኩን አያየው ዴ ጂንግም፣
     የሚከተለው ዴ ጂንግ  -  ዱካው ዴ ጂንግን አያገኘው ዴ ጂንግም።
       ህጉ ሁሌም ያዋህዳል
        የሚከተለው ዴ ጂንግ ሰው ዴ ጂንግ ሁሌም እንዳገኘው ዴ ጂንግ ነው ዴ ጂንግ
         እና መሬት ምስጢር ነው፣ የዓለም መጀመሪያ ምንጭ መሆኑን ያው ዴ ጂንግቀዋል።
         ይህን ህግ ዘላለማዊ የዳው ዴ ጂንግ ሰንሰለት ማስረዳት አይቻልም፣ ይሉ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል።
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           ያኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ ጥንት ማስረዳት አይቻልም፣ የዳው ዴ ጂንግ ተከታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ዮች በጥልቀት ማስረዳት አይቻልም፣ ተረድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ተው ዴ ጂንግት ማስረዳት አይቻልም፣ ነበር ነው፣፣ የክስተት ማስረዳት አይቻልም፣ን ምንነት ማስረዳት አይቻልም፣፣
        ስለሆነም ለተራ ሰው ዴ ጂንግ ይከብደዋል እነሱ እውነታ ይከራከር ነበርን መረዳት ማስረዳት አይቻልም፣።
       ስለዚህ መተረክ ብቻ ነው ዴ ጂንግ የምችለው ዴ ጂንግ
    የነሱ እውነታ ይከራከር ነበርን ምግባር ነው፣፣
       የው ዴ ጂንግስጥ ዓለማቸው ዴ ጂንግ በው ዴ ጂንግጫዊው ዴ ጂንግ ተግባር ነው፣ የተንጸባረቀበት ማስረዳት አይቻልም፣ን።

      እንዲህ በጥንቃቄ ነው ሲጓዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ በህይወታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ቸው ዴ ጂንግ፣
           ልክ፣ ው ዴ ጂንግሃ ላይ ተነጣጥለው ዴ ጂንግ የሚንሳፈፉ አስደናቂ ነገር ነው። የበረዶ ቁራጮች በኩል አድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ገው ዴ ጂንግ፣
        እና መሬት ምስጢር ነው፣ እንዲህ በጥር ነው፣ጣሬና መሬት ምስጢር ነው፣ ተጠባብቀው ዴ ጂንግ ሲሄ ለተበደሉት፣ዱ፣
          ልክ ከአሁን አሁን ያደፈጠ ጠላት ማስረዳት አይቻልም፣ አደጋ ይመስላል ሊጥልባቸው ዴ ጂንግ።
        የዋህ ና መሬት ምስጢር ነው፣ቸው ዴ ጂንግ፣ ልክ እንደተራ ዛፍ፣
       በስር ነው፣ዓት ማስረዳት አይቻልም፣ ተኮፍሰው ዴ ጂንግ፣ ልክ በእንግድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ነት ማስረዳት አይቻልም፣ እንዳሉ ፣
        ልክ እንደ ፀደይ በረዶ ፣ ወደመሯቸው ዴ ጂንግ የሚመሩ፣
        ቅ ሀቅ ዘር ነው።ን፣ ልክ እንደ አንባ እንግዳ እንደሚጠብቅ ሀቅ ዘር ነው።፣
       ልክ ከተራራ እንደሚወር ነው፣ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ና መሬት ምስጢር ነው፣ዳ፣ የማይበገሩ።

         ለመረዳት ማስረዳት አይቻልም፣ አስቸጋሪ ሆኖ እያለ እነሱ እውነታ ይከራከር ነበርን፣
        እንደነገሩ የመግለጽ በማውጣት የተደበቀውን። ችሎታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ነበራቸው ዴ ጂንግ፣ እነሱ እውነታ ይከራከር ነበር ሁሉ ም፣
       እና መሬት ምስጢር ነው፣፣ እራሳቸው ዴ ጂንግ ባለመተግበር ነው፣ ው ዴ ጂንግስጥ ሆነው ዴ ጂንግ፣
        ሌሎችን ግን ወደ ሚሳካ ቅ ሀቅ ዘር ነው።ልጥፍና መሬት ምስጢር ነው፣ ያነሳሳሉ ።
      ዳው ዴ ጂንግን በጣም ይከተሉ ነበር ነው፣
     ቁጥብ ነበሩ በፍላጎታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ቸው ዴ ጂንግ።
     ባላቸው ዴ ጂንግ በት ማስረዳት አይቻልም፣ንሹ ዘላለም የሚኖር ረክተው ዴ ጂንግ፣
     ከኑሯቸው ዴ ጂንግ ጋር ነው፣ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ር ነው፣ቀው ዴ ጂንግ፣
      ግን አልፈጠሩም አዲስ ነገር ነው፣።
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      አዕምሮዬን በሰላማዊ እረፍት ማስረዳት አይቻልም፣ ጠብቄ ነው ፣
     ከባዶ ነት ማስረዳት አይቻልም፣ ጫፍ እደር ነው፣ሳለሁ።
      እና መሬት ምስጢር ነው፣ እንዲሁ በዝምታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ እታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ዘባለሁ፣
         ከድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ቅ ሀቅ ዘር ነው።ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ቅ ሀቅ ዘር ነው። ጨለማ ነገሮች፣ ባልተጠበቀ ሁኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ እያበሩ፣
          እንደገና መሬት ምስጢር ነው፣ ወደ ራሳቸው ዴ ጂንግ መጀመሪያ ቀስ በቀስ ሲመለሱ እውነታ ይከራከር ነበር።
      ወደ ሰላምና መሬት ምስጢር ነው፣ እረፍት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ -
                  እድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ል ለሁሉ ም ት ማስረዳት አይቻልም፣መለሳለች ሳት ማስረዳት አይቻልም፣ለወጥ።

         እንደ ው ዴ ጂንግሃ አዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ሪት ማስረዳት አይቻልም፣ የዚህ ዘላለማዊ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው። ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ት ማስረዳት አይቻልም፣
      ይሉ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል የጽ በማውጣት የተደበቀውን።ና መሬት ምስጢር ነው፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ ህግ።
        እሱ እውነታ ይከራከር ነበርን ማወቅ ሀቅ ዘር ነው። ይወስዳል ወደ አዕምሮ ብሩህነት ማስረዳት አይቻልም፣፣

    የማይቀበሉ ት ማስረዳት አይቻልም፣ን -   ይገፋፋል ወደ ክፋት ማስረዳት አይቻልም፣።



     የተቀበለው ዴ ጂንግ ጽ በማውጣት የተደበቀውን።ኑነት ማስረዳት አይቻልም፣ን ይገነዘባል
      በው ዴ ጂንግስጡ ባዶነት፣ ፍት ማስረዳት አይቻልም፣ሃዊ የተፈጥሮን ነጸብራቅ ሀቅ ዘር ነው።።
       ህገ አምላክ፣ አለማችንን የሚመራው ዴ ጂንግ -
        ብቸኛ፣ መቼው ዴ ጂንግንም ለማጥፋት ማስረዳት አይቻልም፣ የማይቻል ኃይል፦
       ያለ አካል፣ የተጋለጠው ዴ ጂንግ ለሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ለመከራ፣
       ዘላለም ዳው ዴ ጂንግ ህይወቱን ያረዝማል።
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       ማግኘት ማስረዳት አይቻልም፣ አይችልም እምነት ማስረዳት አይቻልም፣ን፣
       የራሱ እውነታ ይከራከር ነበርን ህዝብ የማያምን፣
      ይመራል መጥፎ ከሁሉም ከሁሉ ም
       እና መሬት ምስጢር ነው፣ ይንቁታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል ሰዎች አይወዱት ማስረዳት አይቻልም፣ም።

       ስኬት ማስረዳት አይቻልም፣ ይኖረዋል የሌለው ዴ ጂንግ ወደር ነው፣፣
       በሁሉ ም ላይ ፍር ነው፣ኻት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚያሳድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣፣
      ይደረሳል ት ማስረዳት አይቻልም፣ልቅ ሀቅ ዘር ነው። ቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣
      ካለ ፍቅ ሀቅ ዘር ነው።ር ነው፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ክብር ነው፣።

      መሪ ማለት ማስረዳት አይቻልም፣ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው።፣
      ማንነቱ በው ዴ ጂንግል የማይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ወቅ ሀቅ ዘር ነው።፣
        በየጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜው ዴ ጂንግ ለንግግር ነው፣ ብቅ ሀቅ ዘር ነው። የማይል - 
      እሱ እውነታ ይከራከር ነበር ግቡን ይመታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል፣
      ሰዎች በአንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ላይ ያስባሉ ፣
       ነገሮች ሁሉ በራሳቸው ዴ ጂንግ ይሄ ለተበደሉት፣ዳሉ ።
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         ሰዎች በው ዴ ጂንግስጣቸው ዴ ጂንግ ዳው ዴ ጂንግን በሚያጡ ባዶነት፣በት ማስረዳት አይቻልም፣ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ፣
       ህብረተሰቡ በው ዴ ጂንግጫዊ ህግ ይገዛቸዋል።
        ሰው ዴ ጂንግ መኖር ነው፣ ባልቻለበት ማስረዳት አይቻልም፣ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ በይሉ ኝታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣፣
        በፊቱ ይደቀንበታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል የዜግነት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ የቤተሰብ ግዴ ጂንግታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣።

    
        ከው ዴ ጂንግስጥ እምነቱጋ እና መሬት ምስጢር ነው፣ አእምሮው ዴ ጂንግ ከሚፈጥረው ዴ ጂንግ፣
       ይመጣሉ ማስመሰልና መሬት ምስጢር ነው፣ ቸልተኝነት ማስረዳት አይቻልም፣ አብረው ዴ ጂንግ።
        እር ነው፣ስ በእር ነው፣ሳቸው ዴ ጂንግ በሚጋጩ ቤተሰብ ውስጥም ቤተሰብ ው ዴ ጂንግስጥም
        በየጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜው ዴ ጂንግ በንግግራቸው ዴ ጂንግ ስለ ግዴ ጂንግታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ያወሳሉ ፣
       የበለጠ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ማኝነት ማስረዳት አይቻልም፣ንና መሬት ምስጢር ነው፣ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ዛዥነት ማስረዳት አይቻልም፣ን ይጠብቃሉ ።
        እንዲሁም ግር ነው፣ግር ነው፣ በበዛበት ማስረዳት አይቻልም፣ ሃገር ነው፣ ው ዴ ጂንግስጥም።
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       እው ዴ ጂንግቀት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ፈጠራ ባይኖር ነው፣፣
          ሰዎች መቶ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ በበለጠ፣ ደስተኛ በሆኑ ነበር ነው፣።
        ባለሙያዎች ባይኖሩ፣ ው ዴ ጂንግድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ነገር ነው፣ የሚሰሩ፣
        ከፍተኛ ት ማስረዳት አይቻልም፣ር ነው፣ፍ ፈላጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው። ነጋዴ ጂንግዎች ባልኖሩ፣
      ምክንያት ማስረዳት አይቻልም፣ም ባልሆነ ለወንጀል።
        ፍት ማስረዳት አይቻልም፣ህ፣ ሞ ራልና መሬት ምስጢር ነው፣ የመሳሰሉ ት ማስረዳት አይቻልም፣ ዕቀባዎች ባልነበሩ፣
         እንደሚስማማ አድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ጎ ለሁሉ ም፣ መንግስት ማስረዳት አይቻልም፣ ቢጥር ነው፣ ኖሮ፣
         ሰዉ በተመለሰ ነበር፣ ወደሰላማዊው የቤተሰብ ኑሮ። በተመለሰ ነበር ነው፣፣ ወደሰላማዊው ዴ ጂንግ የቤተሰብ ኑሮ።

       እነዚህ ሁሉ ምሳሌዎች የሚና መሬት ምስጢር ነው፣ገሩት ማስረዳት አይቻልም፣ን፣
        መግለጽ በማውጣት የተደበቀውን። እችላለሁ በአንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ አስተማሪ ቃል፤



     ለጠቢብ፦
         በህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ ው ዴ ጂንግስጥ እራስን ቀለል አድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ጎ ማቅ ሀቅ ዘር ነው።ረብና መሬት ምስጢር ነው፣፦
    አለማስመሰል
       ቁራጭ እንጨት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ንጹህ ብሩሽ።
           ጠቢብ እራስ ወዳድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ነት ማስረዳት አይቻልም፣ን ላንዴ ጂንግና መሬት ምስጢር ነው፣ ለመጨረሻ ነው ያለፈው ጅማሬ። ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ማስወገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ አለበት ማስረዳት አይቻልም፣፣
          እና መሬት ምስጢር ነው፣ እንቢ ማለት ማስረዳት አይቻልም፣ የራስን ፍላጎት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ጥረት ማስረዳት አይቻልም፣።
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       ዛሬም፣ በየት ማስረዳት አይቻልም፣ኛው ዴ ጂንግም ዘመን፣
      ጠቢብ ያው ዴ ጂንግቀዋል ከልቡ፣ ሃዘንን፣
      ረጅም ነው ዴ ጂንግ ወይ መንገዱ፣ ከመወደድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ወደ መጠላት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚወስደው ዴ ጂንግ?
      እንዲሁም ይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ያል ወይ፣ በክፋት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ደግነት ማስረዳት አይቻልም፣ መሃል ልዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ነታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ቸው ዴ ጂንግ?
      መፍራት ማስረዳት አይቻልም፣ ያለበት ማስረዳት አይቻልም፣ ሰው ዴ ጂንግ፣ ፍር ነው፣ሃት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ብስጭት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚጠራ ነው ዴ ጂንግ።

      በበአል መኻል ለብቻዬ የምደር ነው፣ስበት ማስረዳት አይቻልም፣ አጥቼ እየዞር ነው፣ኩ፣
      ቀልብ የሚስብ ነገር ነው፣ እየመረጥኩ፣
      እንደጨቅ ሀቅ ዘር ነው።ላ ህጻ የሆነ ብቻ ያገኛል እውነታን፣ን ዓለምን በግር ነው፣ምት ማስረዳት አይቻልም፣ እያየሁ፣
      ሳልፈልግ ከሰዎች ጋር ነው፣  ማው ዴ ጂንግራት ማስረዳት አይቻልም፣፣
      ቤቱ የት ማስረዳት አይቻልም፣ ነው ዴ ጂንግ ያለው ዴ ጂንግ፣ ሰላም ማግኘት ማስረዳት አይቻልም፣ የምችልበት ማስረዳት አይቻልም፣?
      ተስፋ የለኝ እሱ እውነታ ይከራከር ነበርን ለማግኘት ማስረዳት አይቻልም፣!
      በወራጅ ው ዴ ጂንግሃ እዋኛለሁ ልክ እንደ ጭራሮ…

      ማካበት ማስረዳት አይቻልም፣ ከሆነ፣ የሁሉ ም ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ካም ሃብት ማስረዳት አይቻልም፣ን፣
      እቀራለሁ ፈንጠር ነው፣ ብዬ ብቻዬን።
      ሞ ኝ! የሚታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ይ ስኬት ማስረዳት አይቻልም፣ የሌለኝ፣
      በኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ነቴ ያያሉ  ሁሉ ም፣ ተራነት ማስረዳት አይቻልም፣ ምን መሆኑን።
      አንዶ ቹ ስለሌሎች፣ የራሳቸው ዴ ጂንግ አመለካከት ማስረዳት አይቻልም፣ አላቸው ዴ ጂንግ፣
      የሚተማመኑ፣ ምንም ጥር ነው፣ጥር ነው፣ የሌላቸው ዴ ጂንግ -
      እና መሬት ምስጢር ነው፣ እኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ ብቻ በድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ቅ ሀቅ ዘር ነው።ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ቅ ሀቅ ዘር ነው። ጨለማ እማስና መሬት ምስጢር ነው፣ለሁ።
      የማይገባኝ! ከንቱ ስወለድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ም!
      ሌሎች የሚረዱት ማስረዳት አይቻልም፣ን ለኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ ግልጽ በማውጣት የተደበቀውን። አይደለም፣
      እዋልላለሁ በጨካኙ አለም ልክ እንደ ህልም።

      ሰዎች ሁሉ  በችሎታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ቸው ዴ ጂንግ አሸብር ነው፣ቀው ዴ ጂንግ ይደምቃሉ ፣
      ወደ ግባቸው ዴ ጂንግ ለመድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረስ በስራቸው ዴ ጂንግ ስኬት ማስረዳት አይቻልም፣ን ይሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ሉ ፣
      እኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ ብቻ ነኝ አላማ የሌለኝ ልክ እንደ ማእበል
      ንፋስ እያፏጨ እንደሚያነጉደው ዴ ጂንግ በባህር ነው፣ ላይ፣
      አይመለከተኝም፣ የተለመደ የሰዎች ጭንቀት ማስረዳት አይቻልም፣ ጉዳይ፣
      ከወላጅ - ተፈጥሮ እለጠፋለሁ ደረቷ ላይ።

21
      የዴ ጂንግን ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ንበር ነው፣ ዳው ዴ ጂንግ ይከልላል፣
     የዴ ጂንግ ማንነት ማስረዳት አይቻልም፣ ከዳው ዴ ጂንግ ይወጣል፣
     ግን እራሱ እውነታ ይከራከር ነበር ዳው ዴ ጂንግ ት ማስረዳት አይቻልም፣ልቅ ሀቅ ዘር ነው። ምስጢር ነው፣ ነው ዴ ጂንግ።

     ግልጽ በማውጣት የተደበቀውን። ያልሆነ የማይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ይ እንደ ምንነት ማስረዳት አይቻልም፣፣
     የእቃዎች ቅ ሀቅ ዘር ነው።ር ነው፣ጽ በማውጣት የተደበቀውን። ተደብቆ በጭጋጉ ጥልቀት ማስረዳት አይቻልም፣፣
     በማይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣የው ዴ ጂንግ ው ዴ ጂንግስጥ ይገኛል ይዘት ማስረዳት አይቻልም፣።
     በድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ቅ ሀቅ ዘር ነው።ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ቁ ጨለማ -  የፍጥረታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ ሽል፣
     በው ዴ ጂንግስጡ ባዶነት፣ ይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ያል የነሱ እውነታ ይከራከር ነበር ጭላንጭል፣



     የወደፊቱ እው ዴ ጂንግነታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣።

     ከጥንት ማስረዳት አይቻልም፣ እስከ ዛሬ
     አልተቋረጠም ጥረት ማስረዳት አይቻልም፣
     ግልጽ በማውጣት የተደበቀውን። የሆነ ስያሜ ያለ  ለመስጠት ማስረዳት አይቻልም፣ - 
      ያስፈልጋል የእው ዴ ጂንግቀት ማስረዳት አይቻልም፣ መሳሪያ
     ለነገሮች ሁሉ  መጀመሪያ።
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      በብልሽት ማስረዳት አይቻልም፣ ው ዴ ጂንግስጥ የመሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ል ቅ ሀቅ ዘር ነው።ንጣት ማስረዳት አይቻልም፣ ነገር ነው፣ አለ፣
     ጠማማ የነበር ነው፣ ይሆና መሬት ምስጢር ነው፣ል ቀጥ ያለ።
     ባዶ ን ነገር ነው፣ ብቻ፣ ይቻላል መሙላት ማስረዳት አይቻልም፣፣
     መቆር ነው፣ቆዝ፣ አጋጣሚ ይፈጥራል ለእድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ሳት ማስረዳት አይቻልም፣፣
     የማግኘት ማስረዳት አይቻልም፣ እድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ል አለ ሁሌ በእጥረት ማስረዳት አይቻልም፣፣
     የማንኛው ዴ ጂንግ ነገር ነው፣ መት ማስረዳት አይቻልም፣ረፍረፍ - ያጋልጣል ለእጦ በማየት።ት ማስረዳት አይቻልም፣።

ተቃራኒ ነገሮች - አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ና መሬት ምስጢር ነው፣ቸው ዴ ጂንግ።
          ይህ አመለካከት ማስረዳት አይቻልም፣ ነው ዴ ጂንግ
ጠቢብ የህይወቱ መር ነው፣ሆ አድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ጎ ይቀበለዋል።
እና መሬት ምስጢር ነው፣ እሱ እውነታ ይከራከር ነበር እዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ኝ እዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ኝ አይልም - ግን ይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ያል፣
ለማሳመን አይደክምም - ማለት ማስረዳት አይቻልም፣ ግን እሱ እውነታ ይከራከር ነበር ት ማስረዳት አይቻልም፣ክክል ነው ዴ ጂንግ፣
እራሱ እውነታ ይከራከር ነበርን አያሞ ግስም - መንገዱ ግን ሌሎችን ያስቀና መሬት ምስጢር ነው፣ል፣
ከማንም ጋር ነው፣ እራሱ እውነታ ይከራከር ነበርን አያወዳድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ም - 
እና መሬት ምስጢር ነው፣ ስለዚህ ብቁ ተፎ ከሁሉምካካሪ የለው ዴ ጂንግም።

ት ማስረዳት አይቻልም፣ክክል አይደለም ወይ የድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ሮ አባባል፦
“በተበላሸ ሽል ው ዴ ጂንግስጥ አለ ፍጹምነት ማስረዳት አይቻልም፣”?
እንቅ ሀቅ ዘር ነው።ስቃሴን 
ልክ ወደፍጹምነት ማስረዳት አይቻልም፣ መመለሻ ነው ያለፈው ጅማሬ። አድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ገህ ው ዴ ጂንግሰደው ዴ ጂንግ።
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      አይቆይም ብዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣፣ የጠዋት ማስረዳት አይቻልም፣ ማዕበል፣
     ሃይለኛ ዝና መሬት ምስጢር ነው፣ብም ቶሎ ያቋር ነው፣ጣል - 
      ተፈጥሮ ንግግሯን አታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣በዛም።
     በተለይም፦
     እራሱ እውነታ ይከራከር ነበርን ከተፈጥሮ ጋር ነው፣ ማወዳደር ነው፣ ለማይጥር ነው፣፣
     ልክ የምስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ስጠነቅ ሀቅ ዘር ነው።ቅ ሀቅ ዘር ነው። ይመስል፣ መቆጠብን ለማስተማር ነው፣፣
     ስለዋና መሬት ምስጢር ነው፣ ነገር ነው፣፣ ባጭሩ መና መሬት ምስጢር ነው፣ገር ነው፣።

     ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ ማለት ማስረዳት አይቻልም፣ ዳው ዴ ጂንግን ማገልገል፣ ብሎ የሚያስብ ሰው ዴ ጂንግ፣ 
     በት ማስረዳት አይቻልም፣ክክለኛ መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ላይ ነው ዴ ጂንግ፦
     ጉዞው ዴ ጂንግም የተሳካ ይሆና መሬት ምስጢር ነው፣ል።
     እንደ በጎ ምግባር ነው፣ አድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ጎ የሚያስብ ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ን፣
     ደግ ሰሪው ዴ ጂንግ እራሱ እውነታ ይከራከር ነበር ይሆና መሬት ምስጢር ነው፣ል ነጸብራቅ ሀቅ ዘር ነው። - 
     ያገኛል በተራው ዴ ጂንግ፣ ከህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ ደስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ን።
     በህይወቱ የማጣት ማስረዳት አይቻልም፣ን መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ብቻ የሚያይ ሰው ዴ ጂንግ፣
     በራሱ እውነታ ይከራከር ነበር እጦ በማየት።ት ማስረዳት አይቻልም፣ ጥፋተኛው ዴ ጂንግ እራሱ እውነታ ይከራከር ነበር ነው ዴ ጂንግ - 
      ለዘላለሙም እንዳጣ ይኖራል።

     ከዘመና መሬት ምስጢር ነው፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ በኋላ ለሌሎች እንደ አር ነው፣ባ ቀን እድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ል ቆጥሮ ለመና መሬት ምስጢር ነው፣ገር ነው፣።
     እንደእምነቱ ለሁሉ ም የተሰጠ ነው ዴ ጂንግ።
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      በጣት ማስረዳት አይቻልም፣ህ ልቁም ብት ማስረዳት አይቻልም፣ል - አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ አት ማስረዳት አይቻልም፣ረጋም።
     በረጅሙ ብት ማስረዳት አይቻልም፣ራመድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  - ሩቅ ሀቅ ዘር ነው። አት ማስረዳት አይቻልም፣ደር ነው፣ስም።
     እዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ኝ እዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ኝ ብለህ ብት ማስረዳት አይቻልም፣ደክም - ተቀባይነት ማስረዳት አይቻልም፣ የለህም።
     እራስህን በራስህ ብታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ሞ ግስ - ክብር ነው፣ አታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ገኝም።
     ሌሎችን በመዝለፍ - ስኬት ማስረዳት አይቻልም፣ አይኖር ነው፣ህም፣
     እራስህን ከፍ አድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ገህ በማየት ማስረዳት አይቻልም፣ - ለመሪነት ማስረዳት አይቻልም፣ አት ማስረዳት አይቻልም፣በቃም።

     ህያው ዴ ጂንግ ፍጡ ባዶነት፣ር ነው፣ ሁሉ  ይሸሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ል አላስፈላጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው። ግር ነው፣ግር ነው፣ ።
     አንተም ሽሽ - ከፈለግክ እንደ ዳው ዴ ጂንግ ለመኖር ነው፣።
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      ዝብር ነው፣ቅ ሀቅ ዘር ነው።ር ነው፣ቅ ሀቅ ዘር ነው። ካለ ፍጹማዊ ነገር ነው፣፣
     መጀመሪያ ተፈጠሩ ሰማይና መሬት ምስጢር ነው፣ ምድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣።
     ጸጥታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣፣ እንዲህ እንዲያ ከሌሎች የተነጠለ ነው ዴ ጂንግ!
     እራሱ እውነታ ይከራከር ነበርን የቻለ እና መሬት ምስጢር ነው፣ የኖረ ሳይለወጥ፣
     ዘላለም እየተለወጠ፣ ግን ምንም ሳይቀየር ነው፣፣
     በማንኛው ዴ ጂንግም ሂደት ማስረዳት አይቻልም፣ ው ዴ ጂንግስጥ እየገባ በጥልቀት ማስረዳት አይቻልም፣
     ሁሉ ንም ይፈጥራል።

     ስሙን አላው ዴ ጂንግቀው ዴ ጂንግም፣
     “ዳው ዴ ጂንግ” በሚል ምልክት ማስረዳት አይቻልም፣ አስቀምጠዋለሁ።
     ካለብኝ ለሱ እውነታ ይከራከር ነበር ስም መስጠት ማስረዳት አይቻልም፣ - 
     እሰይመዋለሁ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው። ብቻ ብዬ።
     ምን ማለት ማስረዳት አይቻልም፣ ነው ዴ ጂንግ ይህ ስያሜ ያለ ?
      ሰፊ በመሆኑ፣ ከአእምሮ ይጠፋል፣
     ልክ የያዝኧው ዴ ጂንግ ሲመስል፣ ዋና መሬት ምስጢር ነው፣ ማንነቱ ግን እሩቅ ሀቅ ዘር ነው። ነው ዴ ጂንግ
     ይሄ ለተበደሉት፣ ነገር ነው፣ ወደአለመረዳት ማስረዳት አይቻልም፣ ይመልሰኛል።

     እው ዴ ጂንግቀት ማስረዳት አይቻልም፣ን ፍለጋ ይሄ ለተበደሉት፣ን ያህል ነው ዴ ጂንግ ወይ ረቂ ነገር ነው።ቅ ሀቅ ዘር ነው።፣
     መድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ከም፣ እንዲህ ያለ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው።ን ነገር ነው፣ ለማወቅ ሀቅ ዘር ነው።?

     አዎ፣ ዳው ዴ ጂንግ መጨረሻ ነው ያለፈው ጅማሬ። የለው ዴ ጂንግም፣
    እና መሬት ምስጢር ነው፣ ከዳው ዴ ጂንግ የሚወጡ ባዶነት፣፣ የስልጣን ህግጋት ማስረዳት አይቻልም፣ ማለቂ ነገር ነው።ያ የላቸው ዴ ጂንግም፣
    እና መሬት ምስጢር ነው፣ እነዚህ ህግጋት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚመሩት ማስረዳት አይቻልም፣ አለም ፍጥረታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ከመብዛታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ቸው ዴ ጂንግ ማቀፍ አይቻልም -
    እና መሬት ምስጢር ነው፣ ቢሆንም እነሱ እውነታ ይከራከር ነበርን የማወቅ ሀቅ ዘር ነው። ፍላጎቱ በጣም ጠንካራ ነው ዴ ጂንግ እንደ ት ማስረዳት አይቻልም፣ኩስ ስሜ ያለ ት ማስረዳት አይቻልም፣፣
    አእምሮ የአለምን ፍጥረታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ የማወቅ ሀቅ ዘር ነው። ችሎታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ አለው ዴ ጂንግ
    ከታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላላቅ ሀቅ ዘር ነው። ኃይሎች መካከ የመጨረሻ ነው ያለፈው ጅማሬ። ቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ አይደለም የሚይዘው ዴ ጂንግ።
    ፍጥረታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ን በማወቅ ሀቅ ዘር ነው። የሰማይን ህግጋት ማስረዳት አይቻልም፣ ይገነዘባል፣
    በዚህ መልኩ ዳው ዴ ጂንግን ሊያገኝ ይችላል።

    ከዘመን ዘመና መሬት ምስጢር ነው፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ ይለፋል አእምሮ እየደጋገመ፦
    “እኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ ፈጣሪ፣ እኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ ንጉስ፣ እኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ ሰው ዴ ጂንግ!”
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      ከባድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ስር ነው፣፣ ቀላል እጽ በማውጣት የተደበቀውን።ዋት ማስረዳት አይቻልም፣ን ይደግፋል፣
     የሚያስጨንቀው ዴ ጂንግ - 
     የቅ ሀቅ ዘር ነው።ር ነው፣ንጫፎ ከሁሉምቹ ባለቤት ማስረዳት አይቻልም፣ የግንዱ እንቅ ሀቅ ዘር ነው።ስቃሴ፣
     እና መሬት ምስጢር ነው፣ በንፋስ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ የነሱ እውነታ ይከራከር ነበር ው ዴ ጂንግዝዋዜ ደህንነት ማስረዳት አይቻልም፣።

     ጠቢብ በመንገዱ ላይ ተአምር ነው፣ ቢያገኝም፣
     ከአላማው ዴ ጂንግ ፈቅ ሀቅ ዘር ነው። አይልም፣



     ቁንጅና መሬት ምስጢር ነው፣ው ዴ ጂንግ ምንም ያህል ቢያብረቀር ነው፣ቅ ሀቅ ዘር ነው።ም፣
     ሸክሙን በመጣል ወደዚያ አይሮጥም።

    እንዲሁም ያገር ነው፣ መሪ መገንዘብ ያለበት ማስረዳት አይቻልም፣፣
    ዜጎቹን መና መሬት ምስጢር ነው፣ቅ ሀቅ ዘር ነው። እንደሌለበት ማስረዳት አይቻልም፣።
    የሱ እውነታ ይከራከር ነበር ስልጣን ስር ነው፣ ይሰዳል፣ በህዝቡ ሰላም፣
    ስሩ ከተነቀለ እንቅ ሀቅ ዘር ነው።ስቃሴው ዴ ጂንግ ሁሉ  ዋጋ የለው ዴ ጂንግም።
    ለራሱ እውነታ ይከራከር ነበር ብቻ ሲደክም፣ የሚወደው ዴ ጂንግን ስኬት ማስረዳት አይቻልም፣ ዋጋ ያሳጣዋል፣
    በማይረባ ግር ነው፣ግር ነው፣፣ ስልጣን ለማጣት ማስረዳት አይቻልም፣ ብዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ አይወስድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ም።
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      ጥሩ ተጓዥ ማለት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ዱካ የማይተው ዴ ጂንግ ነው ዴ ጂንግ።
     ንግግር ነው፣ አዋቂ ነገር ነው።፣ ንግግሩን መተንተን የማያስፈልገው ዴ ጂንግ ነው ዴ ጂንግ።
     እቅ ሀቅ ዘር ነው።ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ፍጹም የሚሆነው ዴ ጂንግ፣ ምንም አይነት ማስረዳት አይቻልም፣ እቅ ሀቅ ዘር ነው።ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ከሌለ ነው ዴ ጂንግ።
     ጠቢብ አንዱን ከአንዱ ሲያስር ነው፣፣
     ቋጠሮው ዴ ጂንግን የሚያጠነክረው ዴ ጂንግ በገመድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  አይደለም፣
     ነገር ነው፣ ግን ቋጠሮው ዴ ጂንግ በሺ ዓመት ማስረዳት አይቻልም፣ አይፈታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ም።
     ጠቢብ በሩን ቢዘጋም 
     ቁልፍና መሬት ምስጢር ነው፣ ጓጉንቸር ነው፣ አይጠቀምም፣
     ነገር ነው፣ ግን በሩ ክፍት ማስረዳት አይቻልም፣ ቢሆንም ተስፋ የለም።

     ስለዚህ ይኖራል ጠቢብ በሩን አድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ጎ ክፍት ማስረዳት አይቻልም፣፣
     ሁሉ ንም ይቀበላል በእምነት ማስረዳት አይቻልም፣፣
     ለሚያንኳኳ ሁሉ  በር ነው፣ ይከፈት ማስረዳት አይቻልም፣ለታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል፣
     ከችግር ነው፣ ጋር ነው፣ ይሁን፣ እምነት ማስረዳት አይቻልም፣ ባያሳድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣፣
     ማንኛው ዴ ጂንግም ጸባይ ይኑረው ዴ ጂንግ፣ አው ዴ ጂንግሬ እንኳን ቢሆን፣
     እር ነው፣ዳታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ሳያገኝ፣ ማንም ከዚህ አይወጣም።
     ስለዚህ ሁሌም ዝግጁ ነው ዴ ጂንግ ክፋት ማስረዳት አይቻልም፣ን ለማስጣል ፣
     እራሱ እውነታ ይከራከር ነበር ከማስተማር ነው፣ ሂደቱ ደስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ያገኝበታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል፣
     ነገር ነው፣ ግን ከተማሪው ዴ ጂንግ ጋር ነው፣ ጠቢብ ግንኙነቱን አያጠብቅ ሀቅ ዘር ነው።ም
     ማንኛው ዴ ጂንግ አይነት ማስረዳት አይቻልም፣ ቅ ሀቅ ዘር ነው።ር ነው፣ር ነው፣ብ ተጽ በማውጣት የተደበቀውን።ዕኖ ያሳድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ራል ስለዚህ ይሸሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ል፣
     አያስፈልግም ማክበር ነው፣ መምህር ነው፣ን ከሚገባው ዴ ጂንግ በላይ።
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     ስት ማስረዳት አይቻልም፣ገነዘብ የራስህን ተፈጥሮ የወንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ነት ማስረዳት አይቻልም፣፣
    የሴት ማስረዳት አይቻልም፣ ባህር ነው፣ይ በው ዴ ጂንግስጥህ እንዳለ አያስፈልግም መር ነው፣ሳት ማስረዳት አይቻልም፣።
     ሜ ያለ ዳ መሆን አለብህ በሁለት ማስረዳት አይቻልም፣ ጋራዎች መሃል
    ከሁለቱም በኋላ በመሆን፣
    ት ማስረዳት አይቻልም፣ችላለህ ከዚያ መቀበል
    ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ን እንዳለች እንደ ጨቅ ሀቅ ዘር ነው።ላ ህፃን።

          ስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ስብ ስለብር ነው፣ሃን
   አት ማስረዳት አይቻልም፣ር ነው፣ሳ ጨለማ መኖሩን።
   የት ማስረዳት አይቻልም፣ኛው ዴ ጂንግም “ነው ዴ ጂንግ” “አይደለም” አለው ዴ ጂንግ፣
   ማንኛው ዴ ጂንግም አዎንታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ በው ዴ ጂንግስጡ ባዶነት፣ ይደብቃል አሉ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   እያንዳንዱ ዱላ “ሁለት ማስረዳት አይቻልም፣ ጫፍ አለው ዴ ጂንግ” –
   አንተም እራስህ የነዚህ ተቃራኒ ነገሮች ምሳሌ ነህ፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ የነሱ እውነታ ይከራከር ነበርን መኖር ነው፣ ሁሌም ከተረዳህ፣
   ከብዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ ስህተቶች ልት ማስረዳት አይቻልም፣ተር ነው፣ፍ ት ማስረዳት አይቻልም፣ችላለህ።
   ከዚያ እው ዴ ጂንግቀት ማስረዳት አይቻልም፣ህ መጨረሻ ነው ያለፈው ጅማሬ። እና መሬት ምስጢር ነው፣ ወሰን አይኖረው ዴ ጂንግም።

   ስለክብር ነው፣ ስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ስብ ው ዴ ጂንግር ነው፣ደት ማስረዳት አይቻልም፣ አት ማስረዳት አይቻልም፣ር ነው፣ሳ መኖሩን፣



   በት ማስረዳት አይቻልም፣ዕቢት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ት ማስረዳት አይቻልም፣ህት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ መካከል መተላለፊያ ሁን፣
   በአንደኛው ዴ ጂንግም ሁለተኛው ዴ ጂንግም - ጫፍ፣ መቆም አይቻልም፣
   የራስህን ክብር ነው፣ ት ማስረዳት አይቻልም፣ጠብቃለህ ከያዝክ ሁለቱንም፣
   እንደልጥ በተፈጥሮው ዴ ጂንግ ከዛፍ ሊለይ እንደማይችል።

   አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ን የዛፍ ግንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ፣ በመቁረጥና መሬት ምስጢር ነው፣ በመገዝገዝ፣
   በጥቅ ሀቅ ዘር ነው።ም ላይ ማዋል ይቻላል።
   እንዲሁም ጠቢብ በስራ ና መሬት ምስጢር ነው፣ ሃሳብ ያሉ ት ማስረዳት አይቻልም፣ን 
   ተቃራኒ ልዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ነቶችን መጠቀም ይችላል።
   ግን እው ዴ ጂንግነታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው። እና መሬት ምስጢር ነው፣ አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ነው ዴ ጂንግ
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ መተነተንም መለያየት ማስረዳት አይቻልም፣ም አይችልም።
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    ልክ እንደሚስጥራዊ ዋንጫ አስደና መሬት ምስጢር ነው፣ቂ ነገር ነው። ነው ዴ ጂንግ ዓለማችን፣
   ያዘለ በው ዴ ጂንግስጡ ባዶነት፣ ህይወታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ችንን ና መሬት ምስጢር ነው፣ እድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ላችንን፣
   ምንም አይነት ማስረዳት አይቻልም፣ ኃይል አይገዛው ዴ ጂንግም።
   ዓለምን ለመግዛት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚያስብ ሰው ዴ ጂንግ፣
   ለመምራት ማስረዳት አይቻልም፣፣ እንደፈለገው ዴ ጂንግ
   ሁልጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ለሽንፈት ማስረዳት አይቻልም፣የተጋለጠ ነው ዴ ጂንግ።

   ዓለም ሁልጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ይገኛል በለው ዴ ጂንግጥ ሂደት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   ስለዚህ አስቸጋሪ ነው ዴ ጂንግ በአንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ወጥ መምራት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   ሲገዛ የኖረ መገዛት ማስረዳት አይቻልም፣ ሲጀምር ነው፣፣
   በነፃነት ማስረዳት አይቻልም፣ ሲተነፍስ የኖረ - ያጥረዋል አየር ነው፣።
   ኃይለኛ የነበር ነው፣ ደካማ ሊሆን ይችላል፣
   ዛሬ የሚገነባ ነገ ይፈር ነው፣ሳል - 
   ስለዚህ ወራሪ የያዘው ዴ ጂንግን ማጣቱ አይቀር ነው፣ም።

   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ብልህ ይህን ይገነዘባል፣
   ከኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ በለይ በሚል ት ማስረዳት አይቻልም፣ዕቢት ማስረዳት አይቻልም፣ አይወጠር ነው፣ም፣
   ከሚንቀለቀል ስሜ ያለ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ዊነት ማስረዳት አይቻልም፣ ና መሬት ምስጢር ነው፣ አክራሪነት ማስረዳት አይቻልም፣ እንዳስፈላጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ነቱ ይር ነው፣ቃል።
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     ጠቢብ ለገዢ ሲሰጠው ዴ ጂንግ ምክር ነው፣፣
    ሂደት ማስረዳት አይቻልም፣ን መከተል እንደ ዳው ዴ ጂንግ አመራር ነው፣።
    የኃይልን እር ነው፣ምጃ መቼም አይደግፍም - 
     ሁልጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ መጥፎ ከሁሉም ስራ ተመልሶ እራስን ያጠፋል።
    ጦ በማየት።ር ነው፣ ባለፈበት ማስረዳት አይቻልም፣ ቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ሙጃ ይበቅ ሀቅ ዘር ነው።ላል፣
    ከጦ በማየት።ር ነው፣ነት ማስረዳት አይቻልም፣ በኋላ 
    ዘመና መሬት ምስጢር ነው፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ ያልፋሉ  ለማስወገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ህነት ማስረዳት አይቻልም፣ ና መሬት ምስጢር ነው፣ ችግር ነው፣።

    ስለዚህ ብልህ ኃይልን 
    በፍላጎቱ አይደለም የሚመር ነው፣ጠው ዴ ጂንግ፣
    ጠለቱ ወደዚያ ስገፋፋው ዴ ጂንግ ብቻ ነው ዴ ጂንግ፣
    እና መሬት ምስጢር ነው፣ም ያሸንፋልም -
    ዓላማው ዴ ጂንግን ካሳካ ሌላ እር ነው፣ምጃ አይወስድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ም፣
    ካሸነፈ በኋላ ወደ አጉል መኩራራት ማስረዳት አይቻልም፣ አይገባም።
    ይር ነው፣ቃል ምር ነው፣ኮ፣ ዝና መሬት ምስጢር ነው፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ክብር ነው፣ን፣
    አያገኝም ከዚህ ስኬት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ተጨማሪ ስልጣን።

    እደዚህ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ል አድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ጎ ከመጠን በላይ የሚበለጽ በማውጣት የተደበቀውን።ግ
    እና መሬት ምስጢር ነው፣ ብዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ ኃይል የሚያገኝ



    ቶሎ ያረጅና መሬት ምስጢር ነው፣ ወዲያው ዴ ጂንግኑ ይሞ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል።
     
    ዳው ዴ ጂንግን የማይከተል መጨረሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ው ዴ ጂንግ አሳዛኝ ይሆና መሬት ምስጢር ነው፣ል።
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    የጦ በማየት።ር ነው፣ መሳር ነው፣ያ - ነው ዴ ጂንግ የክፋት ማስረዳት አይቻልም፣ ምልክት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   መሳር ነው፣ያ ያመጣል ጥላቻና መሬት ምስጢር ነው፣ ፍር ነው፣ሃት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   ይህ እንደ ቀኝ እጅ ይመሰላል፣
   ዳው ዴ ጂንግን ያገኘ በእጁ መሳር ነው፣ያ መያዝን ይጠላል።
   ግራ እጅ ሲመራ ሰላምን ያሰፍና መሬት ምስጢር ነው፣ል፣
   በሰላም ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ፣ ጠቢብ ለንጉስ ምክር ነው፣ ይሰጣል፣
   ግን በቀኙ፣ በሚጨፈጭፈው ዴ ጂንግ፣
   ንጉስ ወደእልቂ ነገር ነው።ት ማስረዳት አይቻልም፣ ይገባል።
   በሰላም ወቅ ሀቅ ዘር ነው።ት ማስረዳት አይቻልም፣ ግራ በክብር ነው፣ ይኖራል - 
   ቀኝ ግን የፈተና መሬት ምስጢር ነው፣ ወቅ ሀቅ ዘር ነው።ት ማስረዳት አይቻልም፣ ሲቃረብ የተከበረ ይሆና መሬት ምስጢር ነው፣ል።
   እንዲህ ግራ የደጉን ዘመን ያስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ው ዴ ጂንግሳል፣
   ቀኝ ግን የመከራ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ መዳረሻ ነው ያለፈው ጅማሬ። ምልክት ማስረዳት አይቻልም፣ ይሆና መሬት ምስጢር ነው፣ል።

   የጦ በማየት።ር ነው፣ መሳር ነው፣ያ - የክፋት ማስረዳት አይቻልም፣ ምልክት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ይሄ ለተበደሉት፣ን ለድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ል መሪ የሚያነሳው ዴ ጂንግ፣
   ምንም አይነት ማስረዳት አይቻልም፣ ምር ነው፣ጫ ሳይኖረው ዴ ጂንግ ሲቀር ነው፣ ነው ዴ ጂንግ።
   ቢሆንም በት ማስረዳት አይቻልም፣ዕቢት ማስረዳት አይቻልም፣ አይወጠር ነው፣ም፣
   በማሸነፉ አስደናቂ ነገር ነው።ም ደስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ አይሰማው ዴ ጂንግም።
   እንዴ ጂንግት ማስረዳት አይቻልም፣ ሊደሰት ማስረዳት አይቻልም፣ ይችላል፣ የብዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ ሰው ዴ ጂንግ ሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣ ምክንያት ማስረዳት አይቻልም፣ ሆኖ?
   በዚህ የሚደሰት ማስረዳት አይቻልም፣ም ካለ፣ ህዝቡ አይረዳው ዴ ጂንግም፣

  ንጉስ ለድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ል በዓል  ወታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ደራዊ ሰልፍ ሲቀበል፣
  በቀኝ በኩል ከፍተኛ መኮንንኖች ይሰለፋሉ ፣
  በግራ በኩል ደግሞ  ባለ ዝቅ ሀቅ ዘር ነው።ተኛ ማእረጎች ይቆማሉ ።
  የተመደበው ዴ ጂንግ የክብር ነው፣ ቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ -  
  በጣም ክፋት ማስረዳት አይቻልም፣ የበዛበት ማስረዳት አይቻልም፣ ነው ዴ ጂንግ ይሄ ለተበደሉት፣ ተር ነው፣ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣፣
  በቀኝ በኩል የቀብር ነው፣ን ሰልፍ ያስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ው ዴ ጂንግሳል፦
  የብዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ የጦ በማየት።ር ነው፣ ሰለባዎችን መሪር ነው፣ ሀዘን ይጠራሉ  - 
  ልክ እንደ ቀብር ነው፣ ሰልፍ፣ አሸና መሬት ምስጢር ነው፣ፊዎች ይቆማሉ ።
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         ልክ እንደዛፍ ልጥ፣ ተፈጥሮ እና መሬት ምስጢር ነው፣ የዳው ዴ ጂንግ ምንነት ማስረዳት አይቻልም፣
         አይሰየምም እና መሬት ምስጢር ነው፣ በተለያየ ክፍል አይሰነጣጠቅ ሀቅ ዘር ነው።ም፣
     እና መሬት ምስጢር ነው፣ ስለዚህ፣
      በራሱ እውነታ ይከራከር ነበር በት ማስረዳት አይቻልም፣ንሽ ምግባሩ እንኳ
          በሆነ ነገር ነው፣ ው ዴ ጂንግስጥ፣ ከየሁሉ ም ው ዴ ጂንግህደት ማስረዳት አይቻልም፣ አንጻ የሆነ ብቻ ያገኛል እውነታን፣ር ነው፣፣
        አይመደብም እንደ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ዛዥ ወይም ተቀጥላ -
       እራሱ እውነታ ይከራከር ነበር ለራሱ እውነታ ይከራከር ነበር ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው። እኩያ ነው ዴ ጂንግ።

        በንጉሱ እውነታ ይከራከር ነበር ወይም ሌሎች ሹ ዘላለም የሚኖርማምንቶች ቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣
            እንደዚህ ያለ መር ነው፣ሆ፣ በሰዎች ማህበረሰብ ው ዴ ጂንግስጥ ማሰረጽ በማውጣት የተደበቀውን። ቢቻል ኖሮ፣
      ባልተፈጠረ ነበር ነው፣ የማስገደድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ፍላጎት ማስረዳት አይቻልም፣፦
        እንደራሱ እውነታ ይከራከር ነበር በወሰደው ዴ ጂንግ ነበር ነው፣ ሁሉ ም የጋራን ጥቅ ሀቅ ዘር ነው።ም፣
         እራሱ እውነታ ይከራከር ነበርን በራሱ እውነታ ይከራከር ነበር በማስተዳደሩ ደስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ያገኝ ነበር ነው፣ ህዝብ፣
     ሩዝ ሳይሆን -     በሰበሰበ ነበር ነው፣ የማር ነው፣ ዘለላ ከእር ነው፣ሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ው ዴ ጂንግ፣
       ይገጣጠሙ ነበር ነው፣ በመደነቅ ሀቅ ዘር ነው። መሬት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ሰማይም…



       የሚያሳዝነው ዴ ጂንግ፣ ማለም ቆንጆ ነው ነው ዴ ጂንግ -
    ግን በከንቱ፣
        እና መሬት ምስጢር ነው፣ ሰዎች የራሳቸው ዴ ጂንግ የሆነ ስር ነው፣ዓት ማስረዳት አይቻልም፣ አላቸው ዴ ጂንግ፣
     የዚህ ስር ነው፣ዓት ማስረዳት አይቻልም፣ መሰረቱ - ክፍፍል፣
       እና መሬት ምስጢር ነው፣ የተለያዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ ነገሮች ልዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ነቶች ና መሬት ምስጢር ነው፣ቸው ዴ ጂንግ፣
       የዚህ ሂደት ማስረዳት አይቻልም፣ ልዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ነቶች ማስፈጸሚያ -  ስያሜ ያለ ነው ዴ ጂንግ።
        ስያሜ ያለ ያለው ዴ ጂንግ፣ ነገር ነው፣ ሁሉ ፣ መገለጫ አለው ዴ ጂንግ፣
           ሁሉ ም ይገኛል በሆነ ነገር ነው፣፣ በንጽ በማውጣት የተደበቀውን።ጽ በማውጣት የተደበቀውን።ር ነው፣ ላይ ከሌሎች ጋር ነው፣ -
       ልክ እንዳለው ዴ ጂንግ፣ በዛፍና መሬት ምስጢር ነው፣ ጣው ዴ ጂንግላ መካከል፣
     ለው ዴ ጂንግበት ማስረዳት አይቻልም፣ ሲባል የተወለወለው ዴ ጂንግ፣
        በምንነቶች መካከል ያለው ዴ ጂንግን ልዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ነት ማስረዳት አይቻልም፣ አሁን ይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ያል።

     ስያሜ ያለ ው ዴ ጂንግችም፣ እንደ ልዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ነቶች፣
      በየቀኑ ለመጠቀም ምቹ ና መሬት ምስጢር ነው፣ቸው ዴ ጂንግ
        እና መሬት ምስጢር ነው፣ በዚሁ የመጠቀሚያ ዋና መሬት ምስጢር ነው፣ መሳር ነው፣ያም ና መሬት ምስጢር ነው፣ቸው ዴ ጂንግ።
         ግን የማጣት ማስረዳት አይቻልም፣ አደጋ አለው ዴ ጂንግ፣ አለምን በአንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ የማየት ማስረዳት አይቻልም፣ን፣
          ስለዚህ የመፍጠር ነው፣ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ንበር ነው፣ ማወቅ ሀቅ ዘር ነው። ጠቃሚ ነው ዴ ጂንግ፣ አዳዲስ ቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ን፦
      በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ የተለያየ ሁሉ -   በምንነቱ አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ነው ዴ ጂንግ።

        የሆኑ ገባር ነው፣ ወንዞች በሸለቆ ው ዴ ጂንግስጥ ይገሰግሳሉ ፣
        ግን ስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ጤነው ዴ ጂንግ ወደባህር ነው፣ ነው ዴ ጂንግ የጋራ ጥረታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ቸው ዴ ጂንግ፣
      ት ማስረዳት አይቻልም፣ረዳለህ፣ መለያየት ማስረዳት አይቻልም፣ እንደሌለ በፍሰቱ፣
      ወጥ ው ዴ ጂንግሃ፣ አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ነው ዴ ጂንግ።
       እንዲሁም ዳው ዴ ጂንግ በእልፍ አእላፍ ምግባሩም
      አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ሆኖ ይቀራል ለሁሌም።
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    በምት ማስረዳት አይቻልም፣ሃታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ው ዴ ጂንግ ኃይል በሰዎች አዕምሮ የሚመላለሰው ዴ ጂንግን የምት ማስረዳት አይቻልም፣ረዳ ከሆነ - በጣም አዋቂ ነገር ነው። ነህ።
   በልብህ ው ዴ ጂንግስጥ ያለው ዴ ጂንግን ጨለማ ክፍል የምት ማስረዳት አይቻልም፣ገነዘብ ከሆነ - መንፈስህ ብሩህ ነው ዴ ጂንግ።
   በሌሎች ላይ አንተ የድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ል ጽ በማውጣት የተደበቀውን።ዋን የቀመስክ ከሆነ - አንተ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው። ጀግና መሬት ምስጢር ነው፣ ነህ።
   ነገር ነው፣ ግን አንተ በእጥፍ ጀግና መሬት ምስጢር ነው፣ የምት ማስረዳት አይቻልም፣ሆነው ዴ ጂንግ፣ እራስህን መግራት ማስረዳት አይቻልም፣ ስት ማስረዳት አይቻልም፣ችልነው ዴ ጂንግ።
   እራስህን መግራት ማስረዳት አይቻልም፣ ችለህ ደግሞ  በስራህ የምት ማስረዳት አይቻልም፣ኮራ ከሆነ ደግሞ  - አንተ ሃብታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ም ነህ።
   የጥረት ማስረዳት አይቻልም፣ መንፈስ ካለህ አዳዲስ ስኬቶችን ለማግኘት ማስረዳት አይቻልም፣ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ሪነት ማስረዳት አይቻልም፣ ይኖር ነው፣ኻል።
   በረጅም መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ላይ አላማህን ካልሳት ማስረዳት አይቻልም፣ክ፣ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ህ ለረጅም ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ት ማስረዳት አይቻልም፣ቆያለች።
   ብት ማስረዳት አይቻልም፣ሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣ም እንኳ፣ ከሰው ዴ ጂንግ አእምሮ አት ማስረዳት አይቻልም፣ፋቅ ሀቅ ዘር ነው።ም -
   ሰው ዴ ጂንግነት ማስረዳት አይቻልም፣ህን ባይሆንም፣ ያንተ መንፈስ ለዘመና መሬት ምስጢር ነው፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ ይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ወሳል።
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    እንደ የክረም ወንዝ ው ዴ ጂንግሃ ሙላት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚፈስ - ልክ እንደ ደው ዴ ጂንግ - 
   ወደ ቀኝ አይደለም ወይም ወደግራ፣ ወሰንም የለው ዴ ጂንግ፣ አቅ ሀቅ ዘር ነው።ጣጫም የለው ዴ ጂንግ።
   እዚያ እልፍ አእላፍ ፍጥረታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ሳያው ዴ ጂንግቁ እንኳን ስለመኖሩ፣
   ሁሉ ም ከእሱ እውነታ ይከራከር ነበር ይወለዳሉ  እና መሬት ምስጢር ነው፣ በድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ጋሚ ወደእሱ እውነታ ይከራከር ነበር ይመለሳሉ ፣
   ፍጥረታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ን ሁሉ  ይፈጥራል፣ ምንም ሳይጠብቅ ሀቅ ዘር ነው። በተራው ዴ ጂንግ፣
   የህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ ኃይል እንዲኖራቸው ዴ ጂንግ፣ የዓለምን ፍጥረታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ ይመግባል፣
   ማንንም ሳያስገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  እንዲሆን በስሩ።

   የራሱ እውነታ ይከራከር ነበርየሆነ የሙከራ ጥረት ማስረዳት አይቻልም፣ም፣ ፍላጎት ማስረዳት አይቻልም፣ም የለው ዴ ጂንግም።
   በህብረተሰብ ው ዴ ጂንግስጥ በአብዛኞው ዴ ጂንግ እንደሚታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ሰበው ዴ ጂንግ፣
   እንደ ምስኪን ይቆጠራል የየዋህ መልክ እንኳን ያለው ዴ ጂንግ።
   ግን ዳው ዴ ጂንግ፣ መር ነው፣ጦ በማየት። መላው ዴ ጂንግን ዓለም፣
   ሁሉ ንም እንደገና መሬት ምስጢር ነው፣ ተቀብሎ፣ ሳይለይ ማንንም ከማን፣



   እራሱ እውነታ ይከራከር ነበርን ሳይቆጥር ነው፣ እንደጌታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ም እንደታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው።ም፣
   ምሳሌ ይሰጠና መሬት ምስጢር ነው፣ል የታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው።ነት ማስረዳት አይቻልም፣ ምንነት ማስረዳት አይቻልም፣።
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    ተከት ማስረዳት አይቻልም፣ሎ የዳው ዴ ጂንግን ምሳሌ፣ በመራቅ ሀቅ ዘር ነው። መከራን፣
    ይጥራል ሁሉ ም ለመጓዝ ወደ ሰላም መንፈስ፣ ዘላለሙን።
    ምግብና መሬት ምስጢር ነው፣ ደስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ያለበት ማስረዳት አይቻልም፣ ቤት ማስረዳት አይቻልም፣ ብቻ፣
    መቆየት ማስረዳት አይቻልም፣ን ይፈልጋል መንገደኛ።

   በምግብ እንኳ፣ ዳው ዴ ጂንግ አይመሰልም፣
   በመቅ ሀቅ ዘር ነው።መስ፣ በማየት ማስረዳት አይቻልም፣፣ በመስማት ማስረዳት አይቻልም፣ መለየት ማስረዳት አይቻልም፣ አይቻልም።
   ግን በእሱ እውነታ ይከራከር ነበር ው ዴ ጂንግስጥ ደስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ን ማግኘት ማስረዳት አይቻልም፣ የተማረ፦
   በእር ነው፣ግጥ፣ ዝቆ አይጨር ነው፣ሰው ዴ ጂንግም።
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    ለማጥበብ - መጀመር ነው፣ያ ማስፋት ማስረዳት አይቻልም፣ ያስፈልጋል፣
   የሆነን ነገር ነው፣ ለማዳከም - የበለጠ ኃይል ስጠው ዴ ጂንግ፣ እንዲያበዛው ዴ ጂንግ፣
   ብልጽ በማውጣት የተደበቀውን።ግና መሬት ምስጢር ነው፣ን ስጠው ዴ ጂንግ - ማጥፋት ማስረዳት አይቻልም፣ ለምት ማስረዳት አይቻልም፣ፈልገው ዴ ጂንግ፣
   ያለስስት ማስረዳት አይቻልም፣ ስጠው ዴ ጂንግ - ለመንጠቅ ሀቅ ዘር ነው። ካሰብከው ዴ ጂንግ -
   ይኼው ዴ ጂንግ ነው ዴ ጂንግ ጥበቡ፣ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ክመቶችን በመጠቀም
   ማሸነፍ ት ማስረዳት አይቻልም፣ችላለህ ማንኛው ዴ ጂንግንም ኃይል።
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    ከድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ሮም ዳው ዴ ጂንግ ያለድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ት ማስረዳት አይቻልም፣ ይኖራል፣
   ግን ያልተሰሩ ጉዳዮችን ለበኋላ አያስቀምጥም።
   ገዢዎች እንዲህ ማድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረግ ቢችሉ ፣
   በራሱ እውነታ ይከራከር ነበር መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ይበለጽ በማውጣት የተደበቀውን።ግ ነበር ነው፣፣ አለም እራሱ እውነታ ይከራከር ነበር።
   
   ግን የሆነ ሰው ዴ ጂንግ ተፈጥሮአዊ ለው ዴ ጂንግጥ የማይስማማው ዴ ጂንግ ከሆነ፣
   ተጨማሪ ከፍተኛ ጥረት ማስረዳት አይቻልም፣ ያደር ነው፣ጋል፣
   አጠንክሮ ይህን ፍላጎቱ፣ ማስቆም ያስፈልጋል፣
   ወድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ንግል ተፈጥሮ እንዲመለስ በመጥራት ማስረዳት አይቻልም፣።
   ስም አልባዋ ንጹህ ተፈጥሮ በፍላጎ አት ማስረዳት አይቻልም፣ጠማም፣
   በዚህ የተነሳ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ገኛለች እው ዴ ጂንግነተኛ ሰላም።
   የግል ፍላጎት ማስረዳት አይቻልም፣ አለመኖር ነው፣ - ወደሰላም ጉዞ ነው ዴ ጂንግ።
   የዚያን ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ከጨረቃ በታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ች ስር ነው፣አት ማስረዳት አይቻልም፣ ይነግስ ነበር ነው፣።
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        መልካምነት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚመነጨው ዴ ጂንግ ከንጹህ ልቦና መሬት ምስጢር ነው፣ ሲሆን፣
        ሰዎች፣ እራሳቸው ዴ ጂንግን ዝቅ ሀቅ ዘር ነው። አድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ገው ዴ ጂንግ ለማሳየት ማስረዳት አይቻልም፣ ይጥራሉ ።
       የበለጠ ግብረ ገብ ሲኖረን፣
       ያነሰ፣ የማስመሰልና መሬት ምስጢር ነው፣ ክፋት ማስረዳት አይቻልም፣ ስራ እንሰራለን።
      በእንደዚህ አይነት ማስረዳት አይቻልም፣ አመለካከቶች አንጻ የሆነ ብቻ ያገኛል እውነታን፣ር ነው፣፣
       ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ዋቂ ነገር ነው። መልካም ምግባሮችን እንችላለን ማወዳደር ነው፣።

         አይተገብር ነው፣ም ምንም ሆን ብሎ፣ እነተኛ የዴ ጂንግ ተከታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ይ፣
       አላማ ሳይኖረው ዴ ጂንግ፣ ይው ዴ ጂንግላል ባለመተግበር ነው፣ ላይ፣
       ቢሆንም፣ ሳይሰራ አያሳድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ም አስፈላጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ው ዴ ጂንግን ስራ።

        ከልብ በመነጨ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው። ሰብዓዊነት ማስረዳት አይቻልም፣ን ይፈጽ በማውጣት የተደበቀውን።ማል -
      የሰዎችን ምስጋና መሬት ምስጢር ነው፣ ፈልጋ ሳይሆን።



            የፍት ማስረዳት አይቻልም፣ህ ት ማስረዳት አይቻልም፣ልቁ ስራ ህግጋት ማስረዳት አይቻልም፣ን በማንኛው ዴ ጂንግ መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ማስረጽ በማውጣት የተደበቀውን።
         እና መሬት ምስጢር ነው፣ ሁሉ ንም ከተቀመጠው ዴ ጂንግ አንጻ የሆነ ብቻ ያገኛል እውነታን፣ር ነው፣ ማየት ማስረዳት አይቻልም፣ን ነው ዴ ጂንግ።

           ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላላቅ ሀቅ ዘር ነው። የተባሉ አመለካከቶች ሥራችንን፣ ወደ ወግ ወጥመድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ው ዴ ጂንግስጥ ያስገቡብና መሬት ምስጢር ነው፣ል፣
       ይህንን ወግ በፍላጎታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ቸው ዴ ጂንግ የማይቀበሉ ት ማስረዳት አይቻልም፣ንም፣ ያስገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ዷቸዋል።

        ይኧው ዴ ጂንግ፣ እንደምና መሬት ምስጢር ነው፣የው ዴ ጂንግ፣ ዳው ዴ ጂንግን ስና መሬት ምስጢር ነው፣ጣው ዴ ጂንግ ዴ ጂንግ ይቀረና መሬት ምስጢር ነው፣ል፣
           ዴ ጂንግን ስና መሬት ምስጢር ነው፣ጣው ዴ ጂንግ ደግሞ ፣ ተስፋ የምና መሬት ምስጢር ነው፣ደር ነው፣ገው ዴ ጂንግ በሰብዓዊነት ማስረዳት አይቻልም፣ ላይ ነው ዴ ጂንግ፣
         መልካም ምግባር ነው፣ ሲጠፋ፣ ህግ ገና መሬት ምስጢር ነው፣ ይከበራል በየቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ው ዴ ጂንግ፣
         እና መሬት ምስጢር ነው፣ ህግን ሲጠፋ ደግሞ ወገኝተኝነት ማስረዳት አይቻልም፣ ብቻ ይቀራል።
    ወግ -    የባዶ ነት ማስረዳት አይቻልም፣ ዕምነት ማስረዳት አይቻልም፣ መሸፈኛ ነው ዴ ጂንግ፦
     ሃሳብ በብዥታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ይጠፋል።
      በው ዴ ጂንግስጡ ባዶነት፣ የመሃይምነት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ንቁር ነው፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ው ዴ ጂንግልደት ማስረዳት አይቻልም፣
      እና መሬት ምስጢር ነው፣ የግር ነው፣ግር ነው፣ን ቅ ሀቅ ዘር ነው።ር ነው፣በት ማስረዳት አይቻልም፣ን ያበስራሉ ።
       ስለዚህ ጠቢብ፣ ከጥራዝነጠቅ ሀቅ ዘር ነው።ነት ማስረዳት አይቻልም፣ ይዘት ማስረዳት አይቻልም፣ን ይመር ነው፣ጣል፣
      አበባው ዴ ጂንግን ሳይሆን ፍሬው ዴ ጂንግን ያስቀድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ማል።
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          ለዘመና መሬት ምስጢር ነው፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ የኖረ ሁሉ ፣ ወደ አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ነት ማስረዳት አይቻልም፣ ለመምጣት ማስረዳት አይቻልም፣ ይጥራል፦
        ይጥራል ሰማይ የጠራና መሬት ምስጢር ነው፣ ብሩህ ለመሆን፣
       መሬት ማስረዳት አይቻልም፣ በራሱ እውነታ ይከራከር ነበር ጥንካሬና መሬት ምስጢር ነው፣ ቋሚነት ማስረዳት አይቻልም፣ ይኮራል፣
        ው ዴ ጂንግሃ በተቀደደ ቦይ ሞ ልቶ እንደወንዝ ይፈሳል፣
          እና መሬት ምስጢር ነው፣ ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ ያለው ዴ ጂንግ ት ማስረዳት አይቻልም፣ው ዴ ጂንግልድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ሁሉ ፣ አዲስ ለመው ዴ ጂንግለድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ አይደክመው ዴ ጂንግም።

       የመንግስቱን አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ነት ማስረዳት አይቻልም፣ ይጠብቃል፣ ንጉስ እንዲሁም፣
        በራሱ እውነታ ይከራከር ነበር መልካም ምግባር ነው፣፣ ይሆና መሬት ምስጢር ነው፣ል ምሳሌ ለዜጎቹም።

        አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ነት ማስረዳት አይቻልም፣ን ማጣት ማስረዳት አይቻልም፣ ሁልጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ አደጋ ላይ ይጥላል፦
          ልክ እንደ ሰማይ በጥቁር ነው፣ ደመና መሬት ምስጢር ነው፣ መብረቅ ሀቅ ዘር ነው። ተሰንጥቆ እንደሚቆራር ነው፣ጥ፣
      ሊሰነጠቅ ሀቅ ዘር ነው። ይችላል መሬት ማስረዳት አይቻልም፣ም፣በመሬት ማስረዳት አይቻልም፣ መንቀጥቀጥ፣
        ይለወጣል ባዶ ቦይ ደር ነው፣ቆ ወደ በረሃነት ማስረዳት አይቻልም፣፣
       እንዲሁም ይጠፋል ተፈጥሮ ማንኛው ዴ ጂንግም ዓይነት ማስረዳት አይቻልም፣፣
                ለሚቀጥለው ዴ ጂንግ ት ማስረዳት አይቻልም፣ው ዴ ጂንግልድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ካልሰጠ ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣።

         እንዲሁም ንጉስ የህዝቡ ሁሉ የመካምነት ማስረዳት አይቻልም፣ ዓር ነው፣አያ ካልሆነ፣
       በመው ዴ ጂንግደቅ ሀቅ ዘር ነው። አደጋ ላይ ይገኛል አገዛዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣፣
       ት ማስረዳት አይቻልም፣ንሹ ዘላለም የሚኖር ለት ማስረዳት አይቻልም፣ልቁ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ጋፍ እንደሚሆነው ዴ ጂንግ ሁሉ ፣
       ህዝብ በድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ጋፉ አስደናቂ ነገር ነው። ስልጣን ያጠና መሬት ምስጢር ነው፣ክራል ማንኛው ዴ ጂንግንም፣
       እና መሬት ምስጢር ነው፣ ያስፈልገዋል ደግሞ ለማክበር ነው፣ ምክንያት ማስረዳት አይቻልም፣ም።

      “ ”  ”   ንጉሥ እራሱ እውነታ ይከራከር ነበርን በራሱ እውነታ ይከራከር ነበር እንደተራ እና መሬት ምስጢር ነው፣ የማይረባ ብሎ ከቆጠረ
       ምና መሬት ምስጢር ነው፣ልባት ማስረዳት አይቻልም፣ ከህዝቡም ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ጋፍ እና መሬት ምስጢር ነው፣ ሃዘኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣
        በዚህ መልኩ አላገኝም ብሎ ይገመታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል።
          ነገር ነው፣ ግን ይህ ሊደር ነው፣ስበት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚችል የተሳሳተ መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ነው ዴ ጂንግ፣
        አደገኝነቱ በህዝቦቹ አይን ክብሩን ሊያሳጣው ዴ ጂንግ ይችላል።

       አስተው ዴ ጂንግል፣ ከተፈታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ የጋሪን ጎማ፣
      አይቻልም መጠቀም እቃዎቹን ለየብቻቸው ዴ ጂንግ፣
           ወጥ ሲሆን ብቻ ነው ዴ ጂንግ ጠቃሚ የሚሆነው ዴ ጂንግ፣ አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ እቃ በእራሱ እውነታ ይከራከር ነበርው ዴ ጂንግ፣



         እና መሬት ምስጢር ነው፣ ከሌሎች እቃዎች ጋር ነው፣ም ነው ዴ ጂንግ በት ማስረዳት አይቻልም፣ክክል ሲገጥም።
       ስለዚህ በጥር ነው፣ጣሬ ው ዴ ጂንግስጥ መው ዴ ጂንግደቅ ሀቅ ዘር ነው። ባያስፈልግም፣
          መገመት ማስረዳት አይቻልም፣ አያሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ም ራስን እንደ ከበር ነው፣ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ንጋይ፣
         ነገር ነው፣ ግን አያስፈልግም መቁጠር ነው፣ ደግሞ አድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ጎ አለት ማስረዳት አይቻልም፣ም።
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    የዳው ዴ ጂንግ እንቅ ሀቅ ዘር ነው።ስቃሴ - ካለመቀበል ነው ዴ ጂንግ፣
   በድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ክመት ማስረዳት አይቻልም፣ - የአዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ሪት ማስረዳት አይቻልም፣ ማሽከር ነው፣ከሪያ አንቀሳቃሽ ነው ዴ ጂንግ፣
   ከመሆን - የሁሉ  ነገር ነው፣ ው ዴ ጂንግልደት ማስረዳት አይቻልም፣።
   የመሆን ራሱ እውነታ ይከራከር ነበር መከሰት ማስረዳት አይቻልም፣ - 
            መኖር ነው፣ን ካለመቀበል ነው ዴ ጂንግ። 
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    ብልህ፣ ስለዳው ዴ ጂንግ አው ዴ ጂንግቆ፣ እንደሱ እውነታ ይከራከር ነበር ለመሆን ያለመታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ከት ማስረዳት አይቻልም፣ ይደክማል፣
   ተራ ሰው ዴ ጂንግ አንዳንዴ ጂንግ ይነሳሳል፣ አንዳንዴ ጂንግ ይተወዋል፣
    ሞ ኝ ደግሞ  ዳው ዴ ጂንግን ለስላቅ ሀቅ ዘር ነው። ይዳር ነው፣ገዋል።
   ነገር ነው፣ ግን፣ ቢሆንም፣ ያለስላቅ ሀቅ ዘር ነው። ዳው ዴ ጂንግ ዳው ዴ ጂንግን ባልነበር ነው፣፣ ያለጥር ነው፣ጥር ነው፣።

   ያለምክንያት ማስረዳት አይቻልም፣ አይደለም እንዲህ የሚባለው ዴ ጂንግ፣ ለነገሩ እብድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ብዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ ያው ዴ ጂንግቃል፣
   ት ማስረዳት አይቻልም፣ክክለኛ መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  የያዘ - ልክ መንገዱን የሳተ አድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ጎ ያስባል፣
    ከፍተኛ የመንፈስ እር ነው፣ካታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ላይ የደረሰ - ልክ አንደ ወደቀ፣
   ንጹህ ልቦና መሬት ምስጢር ነው፣ ያለው ዴ ጂንግ በሌሎች ዓይን - ልክ እንደ ወረደ።
    እንደዚህ አይነት ማስረዳት አይቻልም፣ ምሳሌዎችን ብዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ መጥቀስ ይቻላል፦
   ሁሉ  ነገር ነው፣ ሲሟላ በሌሎች ዓይን የጎዶ ሎነት ማስረዳት አይቻልም፣ ስሜ ያለ ት ማስረዳት አይቻልም፣ ይፈጥራል -
   ስንት ማስረዳት አይቻልም፣ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ በጎአድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ራጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዎችን እንደ አጭበር ነው፣ባሪ ተቆጥረዋል!
    በተለዋዋጭ አለም እው ዴ ጂንግነተኛ ሃቅ ሀቅ ዘር ነው።ን ማግኘት ማስረዳት አይቻልም፣ አስቸጋሪ ነው ዴ ጂንግ።

   ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው።ነት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ከተራ እው ዴ ጂንግቀት ማስረዳት አይቻልም፣ ወሰን በላይ ነው ዴ ጂንግ: 
   አይቻልም የታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው።ን አራት ማስረዳት አይቻልም፣ ማዕዘንን ማዕዘኖች ማመልከት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   ው ዴ ጂንግድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ስጦ በማየት።ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ዎችን፣ ለረጅ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ መጠበቅ ሀቅ ዘር ነው። ያስፈልጋል፣
   ኃይለኛ ጩ ቤተሰብ ውስጥምኸት ማስረዳት አይቻልም፣ን፣ ለመስማት ማስረዳት አይቻልም፣ ያዳግታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል።
   የታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቁን ዳው ዴ ጂንግ ምንነት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ት ማስረዳት አይቻልም፣ክክለኛ ገለጻ የሆነ ብቻ ያገኛል እውነታን፣ የለው ዴ ጂንግም፣
   ስያሜ ያለ  የለው ዴ ጂንግም ከዓይን የተሰወረ ነው ዴ ጂንግ - 
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ቢሆንም ዳው ዴ ጂንግ ይፈጥራል የዓለምን መጀመሪያ፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ሁሉ  ሂደቶች ወደሱ እውነታ ይከራከር ነበር ይወስዳሉ  በመጨረሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።።
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    ዳው ዴ ጂንግ ው ዴ ጂንግህደት ማስረዳት አይቻልም፣ ነው ዴ ጂንግ - በው ዴ ጂንግስጡ ባዶነት፣ የዓለምን አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ነት ማስረዳት አይቻልም፣ መገንዘብ ነው ዴ ጂንግ፣
   በአንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ነት ማስረዳት አይቻልም፣ ው ዴ ጂንግስጥ እያንዳንዱን ነገር ነው፣ ስና መሬት ምስጢር ነው፣የው ዴ ጂንግ
   በው ዴ ጂንግስጡ ባዶነት፣ ሁለት ማስረዳት አይቻልም፣ እር ነው፣ስ በእር ነው፣ሳቸው ዴ ጂንግ ሊገና መሬት ምስጢር ነው፣ኙ የማይችሉ  ጥረቶችን እና መሬት ምስጢር ነው፣ያለን።
   እነዚ ሁለት ማስረዳት አይቻልም፣ እንደሰማይና መሬት ምስጢር ነው፣ ምድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ የተራራቁ ጥረቶችን በየጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜው ዴ ጂንግ ይተላለፋሉ ፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣፣ ማለት ማስረዳት አይቻልም፣ም፣ ሦስተኛ ኃይል አለ፣
   ይህ ምን አይነት ማስረዳት አይቻልም፣ አዲስ ኃይል ይፈጥራል።
   እነዚ ሶስቱ የመኖር ነው፣ን እስት ማስረዳት አይቻልም፣ንፋስ ይወስና መሬት ምስጢር ነው፣ሉ 
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ የሁሉ ንም ነገሮች አፈጣጠር ነው፣።
   እያንዳንዱ ፍጥረት ማስረዳት አይቻልም፣ በው ዴ ጂንግስጡ ባዶነት፣ ኢን ወይም ያንን ያቀፋል -
   በህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ ኃይል አማካይነት ማስረዳት አይቻልም፣ ፂን የሁለቱን ው ዴ ጂንግህደት ማስረዳት አይቻልም፣ ይፈጥራል።

   ሁሉ ም ሰዎች መከራና መሬት ምስጢር ነው፣ ስቃይ ያሳልፋሉ ፣
   ግን በሌሎች ዓይን ደስተኛ እንደሆኑ ለመምሰል ይሞ ክራሉ ፣
   እድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ለቢስ መባልን አይወዱም፣



   ነገር ነው፣ ግን፣ ገዢዎች አላቸው ዴ ጂንግ እድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ልም ሀብት ማስረዳት አይቻልም፣ም፣
   ሆን ብለው ዴ ጂንግ ግን እራሳቸው ዴ ጂንግን “ምስኪን” እና መሬት ምስጢር ነው፣ “ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ሃ” አድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ገው ዴ ጂንግ ይቆጥራሉ ።

   እንደዚህ ት ማስረዳት አይቻልም፣ንሹ ዘላለም የሚኖር ት ማስረዳት አይቻልም፣ልቅ ሀቅ ዘር ነው። ለመባል ይጥራል፣
   ት ማስረዳት አይቻልም፣ልቁ እራሱ እውነታ ይከራከር ነበርን ዝቅ ሀቅ ዘር ነው። ለማድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረግ ይሞ ክራል፣
   በኃይል ከፍተኛ ቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ የደረሰ ሰው ዴ ጂንግ 
   በራሱ እውነታ ይከራከር ነበር ላይ ኃይል እንዳይጠቀሙበት ማስረዳት አይቻልም፣ ይፈራል፣
   የህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ ፈተና መሬት ምስጢር ነው፣ ብዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ ያስተምራል፣
   በሌላ በኩልም ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ የሆነ ነገር ነው፣ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ገኛለች ከእኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ም።
   የት ማስረዳት አይቻልም፣ምህር ነው፣ቴ ቅ ሀቅ ዘር ነው።መም - እራሴን ነጸብራቅ ሀቅ ዘር ነው። ማድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረግ።
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    ይቅ ሀቅ ዘር ነው።ር ነው፣ ማለት ማስረዳት አይቻልም፣ - ከባድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  መከራን ያሳልፋል፣
   ቁሳ ቁስ የሌለው ዴ ጂንግ - 
   ምንም ነገር ነው፣ ወደሌለበት ማስረዳት አይቻልም፣ ባዶ ነት ማስረዳት አይቻልም፣ ው ዴ ጂንግስጥ ይገባል።
   ብልህ፣ ይህን የሚገነዘብ ነው ዴ ጂንግ፣ምንም ሳይተገብር ነው፣ ጥቅ ሀቅ ዘር ነው።ም -
   ና መሬት ምስጢር ነው፣ እው ዴ ጂንግቀት ማስረዳት አይቻልም፣ን - ከት ማስረዳት አይቻልም፣ምህር ነው፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ያልተሸፈነ ያገኛል
   ነገር ነው፣ ግን የተወሰኑት ማስረዳት አይቻልም፣ ብቻ ይህን ሃቅ ሀቅ ዘር ነው። እንደ የህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ መር ነው፣ህ ይቀበሉ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል።
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    የት ማስረዳት አይቻልም፣ኛው ዴ ጂንግ ነው ዴ ጂንግ ለሰው ዴ ጂንግነት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚቀር ነው፣በው ዴ ጂንግ - ስም ወይስ ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣?
   ላንተ ው ዴ ጂንግዱ ምንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ን ነው ዴ ጂንግ - ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ ወይስ ማግኘት ማስረዳት አይቻልም፣?
   እው ዴ ጂንግነት ማስረዳት አይቻልም፣ አይደለም እንዴ ጂንግ፣ አንዳንዴ ጂንግ ማግኘት ማስረዳት አይቻልም፣ ከባድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ነው ዴ ጂንግ፣ እጦ በማየት።ት ማስረዳት አይቻልም፣ን ከማወቅ ሀቅ ዘር ነው።?
   ሰፊ ሃብት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ዝና መሬት ምስጢር ነው፣ ሲኖር ነው፣፣ የማጣት ማስረዳት አይቻልም፣ እድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ሉ  የበለጠ ይሆና መሬት ምስጢር ነው፣ል፣
   ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ በት ማስረዳት አይቻልም፣ኩስ ስሜ ያለ ት ማስረዳት አይቻልም፣ የተሞ ላች ከሆነ፣ የበለጠ ዋጋ ያስከፍላል፣
   መጠኑን የሚያው ዴ ጂንግቅ ሀቅ ዘር ነው። ብቻ ፣ ኀፍረት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ መከራን ያር ነው፣ቃል፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ህይወቱን ለረጅም ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ያራዝማል።
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             በተወጠረ ሸራ ላይ ያለ፣ የሚያምር ነው፣ የቅ ሀቅ ዘር ነው።ዱሳን ስዕል እንከን የሌለው ዴ ጂንግ ይመላል፣
          ማለቂ ነገር ነው።ያ ከሌለው ዴ ጂንግ ባዶ ነት ማስረዳት አይቻልም፣ ጋር ነው፣ በሚገና መሬት ምስጢር ነው፣ኝበት ማስረዳት አይቻልም፣ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ፣ እራሱ እውነታ ይከራከር ነበር ሸራው ዴ ጂንግ፣
          ተራ እና መሬት ምስጢር ነው፣ የሆነ ነገር ነው፣ ይመስለና መሬት ምስጢር ነው፣ል፣ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው። ጥበብ የነበረው ዴ ጂንግ።
         ግልጽ በማውጣት የተደበቀውን። ያልሆነ ንግግር ነው፣ም ይጥራል ለመሆን በጣም ት ማስረዳት አይቻልም፣ክክል፣
       እና መሬት ምስጢር ነው፣ በሌላ መልክ ዕይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ -   እው ዴ ጂንግነተኛ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው። ው ዴ ጂንግበት ማስረዳት አይቻልም፣።

       የታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ወቀ ነው ዴ ጂንግ፣ እንደሚያሸንፍ እንቅ ሀቅ ዘር ነው።ስቃሴ ብር ነው፣ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ን፣
      በት ማስረዳት አይቻልም፣ዕግስት ማስረዳት አይቻልም፣ ይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ለፋል የፀሃይ ቃጠሎም።
         ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ የተወሳሰበ እና መሬት ምስጢር ነው፣ የሚያሳስብ ምስጢር ነው፣ በምታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ቀር ነው፣ብልን ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ፣
           ት ማስረዳት አይቻልም፣ግስት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ የሃሳብ ብሩህነት ማስረዳት አይቻልም፣ ይህን እንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ንገነዘብ ሁል ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ይረዱና መሬት ምስጢር ነው፣ል።
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    ዳው ዴ ጂንግን፣ በአመራሩ ላይ ቢያው ዴ ጂንግለው ዴ ጂንግ ኖሮ መንግስት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   ፈረሶች በሰላም ያዳብሩ ነበር ነው፣ በፋንዲያቸው ዴ ጂንግ መሬት ማስረዳት አይቻልም፣፣ 
   ዳው ዴ ጂንግን በሃገሩ እና መሬት ምስጢር ነው፣ በመንፈስ ከረሱ እውነታ ይከራከር ነበርት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   የጦ በማየት።ር ነው፣ ፈረሶች በሜ ያለ ዳ ላይ ያስካካሉ ።
   ያልተገራ ስሜ ያለ ት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ከተፈጥሮ አደጋ የባሰ ነው ዴ ጂንግ፣
   የማግኘት ማስረዳት አይቻልም፣ ጥማት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ከማንኛው ዴ ጂንግም ዓይነት ማስረዳት አይቻልም፣ ማጣት ማስረዳት አይቻልም፣ የበለጠ ያጠፋል።
   ከማእበል የከፋ ጥፋት ማስረዳት አይቻልም፣፣ በቃኝን አለማወቅ ሀቅ ዘር ነው። ነው ዴ ጂንግ፣
   ዘላለማዊ ደስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ማግኘት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚችለው ዴ ጂንግ፣ ት ማስረዳት አይቻልም፣ር ነው፣ፍን የማይፈልግ ብቻ ነው ዴ ጂንግ፣
   መጠቀም ከሚያስፈልገው ዴ ጂንግ በላይ።
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    ዓለምን ለማወቅ ሀቅ ዘር ነው። ብዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ እር ነው፣ቆ መሄ ለተበደሉት፣ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  አያስፈልግም።
   ረጅም መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  በሄ ለተበደሉት፣ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ን ቁጥር ነው፣ ት ማስረዳት አይቻልም፣ንሽ እና መሬት ምስጢር ነው፣ው ዴ ጂንግቃለን።
   ብልህ፣ በመስኮት ማስረዳት አይቻልም፣ ሳያይ፣ የሰማይን መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ይመለከታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል፣
   መልክ ማየት ማስረዳት አይቻልም፣ አያስፈልገው ዴ ጂንግም፣ ት ማስረዳት አይቻልም፣ክክለኛ ስም ለመስጠት ማስረዳት አይቻልም፣።
   ምንም ሳይተገብር ነው፣ አስፈላጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ው ዴ ጂንግን ነገር ነው፣ ይፈጽ በማውጣት የተደበቀውን።ማል።
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    የሚማር ነው፣ ሰው ዴ ጂንግ - የእው ዴ ጂንግቀት ማስረዳት አይቻልም፣ ሃብት ማስረዳት አይቻልም፣ን ያካብታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል።
   ዳው ዴ ጂንግን የሚከተል ሰው ዴ ጂንግ፣ ሆን ብሎ በየቀኑ ይጥላል፣
   የመተግበር ነው፣ አስፈላጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ነት ማስረዳት አይቻልም፣ መጥፋት ማስረዳት አይቻልም፣ እስኪጀምር ነው፣ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረስ -
   እንዲሁ ጠቢብ ምንም አለማድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረግ ላይ ይደር ነው፣ሳል።
   ት ማስረዳት አይቻልም፣ክክለኛ አለመተግበር ነው፣ ያልተሰራ ስራን ለነገ አለማስቀረት ማስረዳት አይቻልም፣ ነው ዴ ጂንግ።
   የማይተገብር ነው፣፣ ኃይል ሳይጠቀም ው ዴ ጂንግጫዊ አለምን ያሸንፋል፣
   ግን የራስን ፍላጎት ማስረዳት አይቻልም፣ በሌላው ዴ ጂንግ ላይ መጫን መሞ ከር ነው፣ ዋጋ የለው ዴ ጂንግም።
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    ጠቢብ ሰው ዴ ጂንግ በመንፈሱ እውነታ ይከራከር ነበር የሚቀያየር ነው፣ ጸባይ አይገኝበት ማስረዳት አይቻልም፣ም -
   መንፈሱ እውነታ ይከራከር ነበርን የሚያበለጽ በማውጣት የተደበቀውን።ገው ዴ ጂንግ ከሚገና መሬት ምስጢር ነው፣ኛቸው ዴ ጂንግ ሰዎች ጋር ነው፣ በሚያደር ነው፣ገው ዴ ጂንግ ንግግር ነው፣ ነው ዴ ጂንግ።
   ደጋጎችን ሳይለወጥ በደግነት ማስረዳት አይቻልም፣ ይቀበላል -
   ለክፋት ማስረዳት አይቻልም፣ም ቢሆን በደግነት ማስረዳት አይቻልም፣ ይመልሳል 
   በዚህ መልኩ ደግነት ማስረዳት አይቻልም፣ን በራሱ እውነታ ይከራከር ነበር ው ዴ ጂንግስጥ ፍጹማዊ ለማድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረግ ይጥራል።
   እምነት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚያሳድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ ሰው ዴ ጂንግን ያምና መሬት ምስጢር ነው፣ል፣
   የሚያስመስሉ ት ማስረዳት አይቻልም፣ንም ቢሆን በማመን ይቀበላል -
   በዚሁ የመንፈስ ንጽ በማውጣት የተደበቀውን።ህና መሬት ምስጢር ነው፣ው ዴ ጂንግን ያበለጽ በማውጣት የተደበቀውን።ጋል።

   ከሰዎች መንፈስ እንቁው ዴ ጂንግንም ቆሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ው ዴ ጂንግንም ይሰበስባል፣
   ክፉ አስደናቂ ነገር ነው።ው ዴ ጂንግንም ደጉንም ሳይለይ።
   ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ን እንደ ህጻ የሆነ ብቻ ያገኛል እውነታን፣ን ልጅ ይቀበላል
   ሳይፈር ነው፣ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ሳይመር ነው፣ጥ፣
   ሁሉ ንም በአንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ላይ በዴ ጂንግ ያቀልጠዋል።
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    ወደ ዓለም ስንወለድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  እንመጣለን፣
   በሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣ ደግሞ  ወደኋላ እንመለሳለን።
   ከአስር ነው፣ ሰዎች ሶስቱ ብቻ - በብልጽ በማውጣት የተደበቀውን።ግና መሬት ምስጢር ነው፣ ላይ ይገኛሉ ፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ሶስቱ ከህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ ፍጻ የሆነ ብቻ ያገኛል እውነታን፣ሜ ያለ  ደረጃ ላይ ቆመዋል፣
   የተቀሩት ማስረዳት አይቻልም፣ ደግሞ  በህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ ፍጻ የሆነ ብቻ ያገኛል እውነታን፣ሜ ያለ  ላይ በመሆን
   የሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣ን ቅ ሀቅ ዘር ነው።ር ነው፣በት ማስረዳት አይቻልም፣ ብቻ ያፋጥና መሬት ምስጢር ነው፣ሉ ፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ በዚህም ምክንያት ማስረዳት አይቻልም፣ በጣም ለመኖር ነው፣ ይፈልጋሉ ።

   ነገር ነው፣ ግን ሰዎች እንደሚሉ ት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   የህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ን ጫፍ በት ማስረዳት አይቻልም፣ክክል የሚታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ወቀው ዴ ጂንግ፣
   ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ን ያወቀ ሰው ዴ ጂንግ፣ ከተና መሬት ምስጢር ነው፣ካሽ አው ዴ ጂንግሬዎች፣ 
   ከጦ በማየት።ረኞች የጦ በማየት።ር ነው፣ ጥቃት ማስረዳት አይቻልም፣ መዳን ሲችል ነው ዴ ጂንግ።
   ከነብር ነው፣ ጥፍር ነው፣፣ ከጎሽ ቀንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ 
   በው ዴ ጂንግስጡ ባዶነት፣ ለሌላ አማራጭ ቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ የለው ዴ ጂንግም፣
   ስለዚህ ተና መሬት ምስጢር ነው፣ካሹ ዘላለም የሚኖርም ጥር ነው፣ሱ እውነታ ይከራከር ነበርን ወዴ ጂንግት ማስረዳት አይቻልም፣ም ማስገባት ማስረዳት አይቻልም፣ አይችልም፣
   ሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣ም ወደሱ እውነታ ይከራከር ነበር ለመቅ ሀቅ ዘር ነው።ረብ መሰረት ማስረዳት አይቻልም፣ የለው ዴ ጂንግም።
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    ዳው ዴ ጂንግ ሁሉ ንም ሲፈጥር ነው፣ አይደክመው ዴ ጂንግም። 



   የዴ ጂንግ ምንነት ማስረዳት አይቻልም፣ በመስጠት ማስረዳት አይቻልም፣ ላይ ነው ዴ ጂንግ የተመሰረተው ዴ ጂንግ
   ለሁሉ ም ለነሱ እውነታ ይከራከር ነበር ምግብና መሬት ምስጢር ነው፣ እንክብካቤ። 
   በቁሳዊነት ማስረዳት አይቻልም፣፣ የሁሉ ም ቁስ ነገሮች የመሰረት ማስረዳት አይቻልም፣ መሰረት ማስረዳት አይቻልም፣ ነው ዴ ጂንግ፦
   በእድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ገት ማስረዳት አይቻልም፣ ላይ
   ምና መሬት ምስጢር ነው፣ልባት ማስረዳት አይቻልም፣ ፍጹማዊነት ማስረዳት አይቻልም፣ ላይ ይደር ነው፣ሳል።

   ለዚህ ነው ዴ ጂንግ መላው ዴ ጂንግ ዓለም ዳው ዴ ጂንግን ለመከተል ዝግጁ የሆነው ዴ ጂንግ፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ የዴ ጂንግ ማንኛው ዴ ጂንግም ነገር ነው፣ እንዲሁ እንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ከብረው ዴ ጂንግ ያስገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ሃል
   በት ማስረዳት አይቻልም፣እዛዝ ወይም በግዴ ጂንግታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ አይደል 
   ምክንያቱም የነገሮች የተፈጥሮ ሂደት ማስረዳት አይቻልም፣ እንደዚህ ነው ዴ ጂንግና መሬት ምስጢር ነው፣
   ዳው ዴ ጂንግ የሚፈጥረው ዴ ጂንግን ሁሉ ፣
   ዴ ጂንግ እሱ እውነታ ይከራከር ነበርን በመከተል ያቀማጥላል፣ ይንከባከባል፣ ይጠብቃል፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ከጠላቶችም ይከላከላል።
   ሳይኖረው ዴ ጂንግ፣ ያደር ነው፣ጋል፣
   ይፈጥራል፣ ግን በፈጠረው ዴ ጂንግ አይኩራራም፣
   መግዛት ማስረዳት አይቻልም፣ ሳይሆን፣ መምራት ማስረዳት አይቻልም፣ - 
   እነዚህን መር ነው፣ሆዎች መከተል አለበት ማስረዳት አይቻልም፣
   ወደ ዴ ጂንግ የሚጥር ነው፣ ማንኛው ዴ ጂንግም ሰው ዴ ጂንግ።
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    ማንኛው ዴ ጂንግ ነገር ነው፣ አመጣጥ አለው ዴ ጂንግ፣
   እንደምክንያት ማስረዳት አይቻልም፣ ልንቆጥረው ዴ ጂንግ የምንችለው ዴ ጂንግ።
   ምክንያቱን አው ዴ ጂንግቀን፣ በው ዴ ጂንግጤቶቻቸው ዴ ጂንግ ስራዎቻቸው ዴ ጂንግን ማግኘት ማስረዳት አይቻልም፣ ያስፈልገና መሬት ምስጢር ነው፣ል፣
   ው ዴ ጂንግጤቱን አው ዴ ጂንግቆ ስለ ምክንያቱ መር ነው፣ሳት ማስረዳት አይቻልም፣ አያስፈልግም -
   የዚያን ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ከአደጋ ሁልጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ማምለጥ ት ማስረዳት አይቻልም፣ችላለህ።

   ሁሉ ም ያው ዴ ጂንግቁታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል፣ ለምሳሌ ስሜ ያለ ት ማስረዳት አይቻልም፣ ይቀዘቅ ሀቅ ዘር ነው።ዛል፣
   ከዓለም በሩን ዘግቶ፣ 
   ማንኛው ዴ ጂንግም ሰው ዴ ጂንግ ህይወቱን በሙሉ  ያለችግር ነው፣ መኖር ነው፣ ይችላል፣
   ግን ለስሜ ያለ ት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ግንፍልተኝነት ማስረዳት አይቻልም፣ ከተገዛን፣
   በራስ ኃላፊነት ማስረዳት አይቻልም፣ መው ዴ ጂንግሰድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ነው ዴ ጂንግ፣ በጭንቀት ማስረዳት አይቻልም፣ ለመተብተብ፣
   ከችግር ነው፣ ምንም እስክት ማስረዳት አይቻልም፣ሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚያድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ንህ የለም።

   ብሩህ ሃሳብ የማይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ ዝር ነው፣ዝር ነው፣ ነገሮችን ለማየት ማስረዳት አይቻልም፣ ይረዳል፣
   የኃሳቦች ኃይል ካለህ፣ ሊያመልጡ ባዶነት፣ህ የደረሱ እውነታ ይከራከር ነበርት ማስረዳት አይቻልም፣ን ት ማስረዳት አይቻልም፣ይዛቸዋለህ።
   ተፈጥሮን በመገንዘብ፣ የአዕምሮ ብር ነው፣ሃን ተጠቀም -
   እራስ ለራስ ት ማስረዳት አይቻልም፣መልሰዋለህ በግልጽ በማውጣት የተደበቀውን። በመረዳት ማስረዳት አይቻልም፣
   የዓለም አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ነት ማስረዳት አይቻልም፣ንና መሬት ምስጢር ነው፣ የክፍሎቹን የእር ነው፣ስ በእር ነው፣ስ ተጽ በማውጣት የተደበቀውን።ዕኖ፣
   እራስህም፣ ሰዎችም ላይ፣ ጥፋት ማስረዳት አይቻልም፣ ልት ማስረዳት አይቻልም፣ፈጽ በማውጣት የተደበቀውን።ም አት ማስረዳት አይቻልም፣ችልም።
   ይህንን ነው ዴ ጂንግ ሰዎች “ጽ በማውጣት የተደበቀውን።ኑ መሆን” የሚሉ ት ማስረዳት አይቻልም፣።

53
    ጥረት ማስረዳት አይቻልም፣ ወደ እው ዴ ጂንግቀት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቁ መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ይወስዳል፣
   ጉዞው ዴ ጂንግን በሱ እውነታ ይከራከር ነበር የጀመረ፣ መንገዱን አይስት ማስረዳት አይቻልም፣ም፣
   ሊፈራ የሚችለው ዴ ጂንግ አሁን ከመንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  እራሱ እውነታ ይከራከር ነበር የታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ጠፈ ሰው ዴ ጂንግ ነው ዴ ጂንግ - 
   የዳው ዴ ጂንግ መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ሰፊና መሬት ምስጢር ነው፣ ቀጥተኛ ነው ዴ ጂንግ ወደፊት ማስረዳት አይቻልም፣ ይወስዳል አይጠማዘዝም፣
   ግን ሰዎች ብዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ጠባብ የእግር ነው፣ መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ይመር ነው፣ጣሉ ።

   ገዢዎች በሚያማምሩ ቤቶች ው ዴ ጂንግስጥ ሆነው ዴ ጂንግ
   በቅ ሀቅ ዘር ነው።ብር ነው፣ር ነው፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ እየኖሩ አያስተው ዴ ጂንግሉ ም፣
   የሃገሩን ሜ ያለ ዳ የጥለቀልቁታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል በአረም ፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ለህዝቡ ዳቦ አይበቃው ዴ ጂንግም።



   ሃብት ማስረዳት አይቻልም፣ ያካበቱ እና መሬት ምስጢር ነው፣ ወር ነው፣ቅ ሀቅ ዘር ነው። አንገታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ቸው ዴ ጂንግ ላይ ያጠለቁ፣
   በተለያዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ የብልግና መሬት ምስጢር ነው፣ ስራዎች ና መሬት ምስጢር ነው፣ቸው ዴ ጂንግ የተጨማለቁ፣
   ያለምክንያት ማስረዳት አይቻልም፣ አይደለም ህዝቡ ንቀት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚያሳድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ባቸው ዴ ጂንግ፦
   ጉረኛና መሬት ምስጢር ነው፣ ሌባ ብለው ዴ ጂንግ ይጠሯቸዋል -
   ዳው ዴ ጂንግ የዚህ አይነቱን ስራ ይቃረና መሬት ምስጢር ነው፣ል።
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    ለዘመና መሬት ምስጢር ነው፣ት ማስረዳት አይቻልም፣፣ የቆመ አጥር ነው፣ን፣ ለማፍረስ ቀላል አይደለም።
   የቤተሰብ ት ማስረዳት አይቻልም፣ስስር ነው፣፣ በመላመድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ከጠነከረ፣ ከባድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ነው ዴ ጂንግ ከዚያ ለማምለጥ -
   ልጆ ነው ች ሁልጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ አባቶቻቸው ዴ ጂንግን ያከብራሉ ፣ ባህሉ ን በማጠንከር ነው፣።
   በት ማስረዳት አይቻልም፣ክክል እው ዴ ጂንግነተኛ ዴ ጂንግን ማግኘት ማስረዳት አይቻልም፣ ያለበት ማስረዳት አይቻልም፣፣ 
   እራስ በራሱ እውነታ ይከራከር ነበርን ፍጹም ለማድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረግ የሚጥር ነው፣ ሰው ዴ ጂንግ ነው ዴ ጂንግ።
   ከተማው ዴ ጂንግን ለማሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ል የሚደክም፣ ዴ ጂንግን የበለጠ ያገኘ ነው ዴ ጂንግ።
   ፍሬማ ዴ ጂንግ ያለው ዴ ጂንግ፣ ለሃገሩ የሚሰራ ሰው ዴ ጂንግ ነው ዴ ጂንግ።
   ዴ ጂንግን ለማግኘት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚደክም፣ ዓለምን ለማሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ል የማይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ክት ማስረዳት አይቻልም፣ ሰው ዴ ጂንግ ነው ዴ ጂንግ።

   ግን የሆነ ነገር ነው፣ ለማሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ል በምት ማስረዳት አይቻልም፣ሞ ክር ነው፣በት ማስረዳት አይቻልም፣ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ፣ 
   ማንን መንከባከብ እንዳለብህ በሰፊው ዴ ጂንግ ማወቅ ሀቅ ዘር ነው። ት ማስረዳት አይቻልም፣ችላለህ።
   
   ወደ ችሎታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ህ ጫፍ ለመድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረስ ስት ማስረዳት አይቻልም፣ጥር ነው፣ -
   በታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው። ስሜ ያለ ት ማስረዳት አይቻልም፣ በራስህ ው ዴ ጂንግስጥ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ያለህ።
   ፍጹም የሆነ የቤተሠብ ግንኙነት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ቤተሰብን በሌላ አይን ት ማስረዳት አይቻልም፣መለከታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ለህ።
   አገር ነው፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ከተማህን ለማሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ል ስት ማስረዳት አይቻልም፣ባዝን፣ 
   የበለጠ ችግራቸው ዴ ጂንግን መፍታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ ት ማስረዳት አይቻልም፣ችላለህ።
   ዓለምን ለማሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ል ስት ማስረዳት አይቻልም፣ጥር ነው፣፣ ሁሉ ንም ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ው ዴ ጂንግቃለህ በዚህ ምድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣።
   በዚህ ምክንያት ማስረዳት አይቻልም፣ ብቻ አው ዴ ጂንግቃለሁ የዓለምን ምንነት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   እራሴ ይህን መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ሁሉ  ስላለፍኩበት ማስረዳት አይቻልም፣።
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    ዴ ጂንግን ያገኘ እንደ ጨቅ ሀቅ ዘር ነው።ላ ህጻ የሆነ ብቻ ያገኛል እውነታን፣ን ነው ዴ ጂንግ።
   ዓለም ሁልጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ልጅን ይባር ነው፣ካል፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ የዱር ነው፣ አራዊቶችና መሬት ምስጢር ነው፣ ወፎ ከሁሉምች እሱ እውነታ ይከራከር ነበርን በደመነፍስ ይጠብቁታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል -
   ት ማስረዳት አይቻልም፣ንሽና መሬት ምስጢር ነው፣ ደካማ ቢሆንም፣ በተወሰነ ሁኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ም  ቢሆን ይኖራል።
   ህጻ የሆነ ብቻ ያገኛል እውነታን፣ን፣ የው ዴ ጂንግስጣዊ መር ነው፣ህ ምሳሌ ነው ዴ ጂንግ፣
   ገና መሬት ምስጢር ነው፣ የሁለት ማስረዳት አይቻልም፣ ጾታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ው ዴ ጂንግህደት ማስረዳት አይቻልም፣ ምስጢር ነው፣ ሳያው ዴ ጂንግቅ ሀቅ ዘር ነው።።
   ቀኑ ሙሉ  ይጮሃል ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ካም ሳይሰማው ዴ ጂንግ -
    ከዓለሙ ጋር ነው፣ በሰላምና መሬት ምስጢር ነው፣ ስምምነት ማስረዳት አይቻልም፣ ይኖራል።

   ለጠቢብ፣ ሰላምና መሬት ምስጢር ነው፣ ስምምነት ማስረዳት አይቻልም፣ ማለት ማስረዳት አይቻልም፣ ጽ በማውጣት የተደበቀውን።ና መሬት ምስጢር ነው፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ን መጠበቅ ሀቅ ዘር ነው። ነው ዴ ጂንግ፣
   ጽ በማውጣት የተደበቀውን።ኑነት ማስረዳት አይቻልም፣ን ማወቅ ሀቅ ዘር ነው። ማለት ማስረዳት አይቻልም፣ የአእምሮ ብሩህ መሆን ነው ዴ ጂንግ።
   ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣፣ በሃሳብና መሬት ምስጢር ነው፣ ጉዞ የተሞ ላች ና መሬት ምስጢር ነው፣ት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   ወደ ስኬት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ብልጽ በማውጣት የተደበቀውን።ግና መሬት ምስጢር ነው፣ ጉዞ፣ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዚያዊ ደስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ን ይሰጣል፣
   ግን የበለጠ ጉልበት ማስረዳት አይቻልም፣ ማጥፋት ማስረዳት አይቻልም፣ን ይጠይቃል።
   ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜያዊ ጉዞ እንዴ ጂንግት ማስረዳት አይቻልም፣ም ጥሩ አይደለም፣ 
   ከዴ ጂንግ ጋር ነው፣ ምንም ግኑኝነት ማስረዳት አይቻልም፣ የለው ዴ ጂንግም።
   ቶ ሎ በቁንጅና መሬት ምስጢር ነው፣ ማበብ ወደ ፈጣን መጠው ዴ ጂንግለግ ይወስዳል -
   ዳው ዴ ጂንግን አለመከተል የሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣ን ቅ ሀቅ ዘር ነው።ር ነው፣በት ማስረዳት አይቻልም፣ ያፋጥና መሬት ምስጢር ነው፣ል።
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    የሚያው ዴ ጂንግቅ ሀቅ ዘር ነው። ሰው ዴ ጂንግ - ለማብራራት ማስረዳት አይቻልም፣ አይጥር ነው፣ም።
   የሚያብራራ -
      ራሱ እውነታ ይከራከር ነበር አይገባው ዴ ጂንግም።



   መቼ ስሜ ያለ ት ማስረዳት አይቻልም፣ህን ማብረድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ት ማስረዳት አይቻልም፣ችላለህ?
   ከው ዴ ጂንግጩ ቤተሰብ ውስጥም ዓለም ፊት ማስረዳት አይቻልም፣ በሮችህን ስት ማስረዳት አይቻልም፣ዘጋ፣ 
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ከማንኛው ዴ ጂንግም ዓይነት ማስረዳት አይቻልም፣ ት ማስረዳት አይቻልም፣ስስር ነው፣ ነፃ ስት ማስረዳት አይቻልም፣ሆን፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ግንፍልተኝነት ማስረዳት አይቻልም፣ህን ስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ደነዝዝ፣
   በህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ በብልጭታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ እኩል የሆነ ብር ነው፣ሃንን በህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ህ ስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ገኝ፣
   ባዶ  የሆነ አሰልቺ ነው፣ አስተሳሰብን ስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ስወግድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  -
   ከዓለምጋር ነው፣ ሚስጥራዊ ው ዴ ጂንግህደት ማስረዳት አይቻልም፣ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ደር ነው፣ጋለህ።

   ጠቢብ፡ ከዚህ ላይ የደረሰ፣ ለማንም ጠላት ማስረዳት አይቻልም፣ አይደለም፣ ወዳጅም አይደለም፣
   ከማንም ጋር ነው፣ ቅ ሀቅ ዘር ነው።ር ነው፣በት ማስረዳት አይቻልም፣ የለው ዴ ጂንግም እና መሬት ምስጢር ነው፣ ማንንም አያር ነው፣ቅ ሀቅ ዘር ነው።ም፣
   ደግ ነገር ነው፣ አያደር ነው፣ግም እና መሬት ምስጢር ነው፣ም ክፋት ማስረዳት አይቻልም፣ አይፈጽ በማውጣት የተደበቀውን።ምም፣።
   ለንቀት ማስረዳት አይቻልም፣ም ሆነ ለክብር ነው፣ ግዴ ጂንግለሽ ነው ዴ ጂንግ
   ለማጣት ማስረዳት አይቻልም፣ም ሆነ ለማግኘት ማስረዳት አይቻልም፣ም
          ቁሳዊ ሃብት ማስረዳት አይቻልም፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ መላው ዴ ጂንግ ዓለም በክብር ነው፣ ያየዋል።
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    አገር ነው፣ን በተቀመጠው ዴ ጂንግ ደንብ መሰረት ማስረዳት አይቻልም፣ ያስተዳድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ራሉ ፣
   በጦ በማየት።ር ነው፣ነት ማስረዳት አይቻልም፣ ላይ ያልተለመደ ነገር ነው፣ መፈጸም ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ል ለማድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረግ ይረዳል፣
   ግን መላው ዴ ጂንግን ዓለም በስሩ ማድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረግ የሚችለው ዴ ጂንግ
   ባለመተግበር ነው፣ ላይ ያለ ሰው ዴ ጂንግ ብቻ ነው ዴ ጂንግ።

   በእር ነው፣ግጥም የተለያዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ የሚከለክሉ  ደንቦችን ማብዛት ማስረዳት አይቻልም፣ ይቻላል
   ብዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ግን ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ህነት ማስረዳት አይቻልም፣ን ያስፋፋል።
   ገዢዎች እነዚህን ደንቦች በጠበቋቸው ዴ ጂንግ ቁጥር ነው፣ በኃይል፣
   የበለጠ የመሳሪያ ቁጥር ነው፣ እየጨመረ ይመጣል
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ በሃገሪቷ ላይ ግር ነው፣ግር ነው፣ን ያቃር ነው፣ባል።
   ት ማስረዳት አይቻልም፣ምህር ነው፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚከተሉ ት ማስረዳት አይቻልም፣ሉ ት ማስረዳት አይቻልም፣ን ነገሮች ያመጣል
   አዳዲስ አደገኛ ነገሮችን መፈጠር ነው፣፣
   የደንቦች ቁጥር ነው፣ እየበዛ ና መሬት ምስጢር ነው፣ እያማረረ ሲመጣ
   ወንጀልም የበለጠ እየተስፋፋ ይሄ ለተበደሉት፣ዳል።

   ለዚህ ነው ዴ ጂንግ ጠቢብ መሪ እንደዚህ የሚያስበው ዴ ጂንግ፣
   ካልተጠበቀ ው ዴ ጂንግሳኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ መቆጠብ እንዳለበት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   ሁሉ ም የተሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ለ የሚሆነው ዴ ጂንግ ራሱ እውነታ ይከራከር ነበር ሲለወጥ ነው ዴ ጂንግ።
   የተበለሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ሹ ዘላለም የሚኖር ነገሮች ሁሉ  እራሳቸው ዴ ጂንግ ወደመስተካከል ያመዝና መሬት ምስጢር ነው፣ሉ ፣
   ስልጣንን የጨበጠ መረጋጋት ማስረዳት አይቻልም፣ን ሲያሰፍን።
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ሰዎች የበለጠ የመበልጸ እድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ል ይኖራቸዋል፣
   መንግስት ማስረዳት አይቻልም፣ የማይረብሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ቸው ዴ ጂንግ ከሆነ።
   ንጉስ የራሱ እውነታ ይከራከር ነበርን ፍላጎት ማስረዳት አይቻልም፣ እና መሬት ምስጢር ነው፣ ስሜ ያለ ት ማስረዳት አይቻልም፣ ከገራ፣ 
   ህዝቦቹ ተፈጥሮ ወደለገሰቸቸው ዴ ጂንግ ሰላማዊ ኑሮዋቸው ዴ ጂንግ ይመለሳሉ ።
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    በደግ መንግስት ማስረዳት አይቻልም፣ ዘመን ዜጎችም የዋህ ይሆና መሬት ምስጢር ነው፣ሉ ፣
   በኃይለኛ መንግስት ማስረዳት አይቻልም፣ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ግን፣ ሰዎች በህግ ወጥ መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  መበልጸግ የተካኑ ይሆና መሬት ምስጢር ነው፣ሉ ።
   በእድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ለቢስነት ማስረዳት አይቻልም፣ ው ዴ ጂንግስጥ እድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ለኝነት ማስረዳት አይቻልም፣ ይወለዳል፣
    በስኬት ማስረዳት አይቻልም፣ ስር ነው፣ መከራዎች ይደበቃሉ  -
   ማለቂ ነገር ነው።ያ የሌለው ዴ ጂንግ የነሱ እውነታ ይከራከር ነበር አዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ሪት ማስረዳት አይቻልም፣ ወዴ ጂንግት ማስረዳት አይቻልም፣ ይወስዳል?
   ት ማስረዳት አይቻልም፣ክክለኛ የነበር ነው፣ ሁሉ  መበላሸቱ አይቀር ነው፣ም፣
   ደግ የነበር ነው፣ ሁሉ  ወደ እር ነው፣ግማን መለወጡ ባዶነት፣ አይቀር ነው፣ም፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ የሰው ዴ ጂንግ ግራ መጋባት ማስረዳት አይቻልም፣ - ዘላለማዊ ነው ዴ ጂንግ።
   



   ስለዚህ ብልህ መሪ ጠንካራ ነው ዴ ጂንግ፣ ግን ክፉ አስደናቂ ነገር ነው። አይደለም፣
   ግልጽ በማውጣት የተደበቀውን።ና መሬት ምስጢር ነው፣ ቀጥተኛ ነው ዴ ጂንግ ግን፣ የሰዎች ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ክመት ማስረዳት አይቻልም፣ ይገነዘባል፣
   ወግ አጥባቂ ነገር ነው። ነው ዴ ጂንግ፣ ግን ከት ማስረዳት አይቻልም፣ግስት ማስረዳት አይቻልም፣ የራቀ አይደለም፣
   ለአላማው ዴ ጂንግ ጽ በማውጣት የተደበቀውን።ኑ ነው ዴ ጂንግ፣ ግን አላስፈላጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው። ዋጋ በመክፈል አይደለም፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ የእው ዴ ጂንግቀት ማስረዳት አይቻልም፣ ብር ነው፣ሃን ዓይኑን አይጋር ነው፣ደው ዴ ጂንግም።
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    ሰዎችን ከተፈጥሮ ህግ ጋር ነው፣ አስማምቶ ለመምራት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   ገዢ ሁልጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ምግባሩ ቁጥብ መሆን አለበት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   ተቃራኒ የሆኑ ው ዴ ጂንግጤቶች ሊመጡ ባዶነት፣ እንደሚችሉ  በመገመት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   አላስፈላጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው። የሆኑ ነገሮች እንዳያመጡ ባዶነት፣ ቀድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ሞ  በማየት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   የራሱ እውነታ ይከራከር ነበርን ዴ ጂንግ ለመላው ዴ ጂንግ አለም ማበራከት ማስረዳት አይቻልም፣ አለበት ማስረዳት አይቻልም፣። 
   እንዲህ ከሆነ
   ተቃው ዴ ጂንግሞ  በሱ እውነታ ይከራከር ነበር ሃሳብ ላይ አይችልም ሊነሳበት ማስረዳት አይቻልም፣።
   ያ ስልጣን፣ ው ዴ ጂንግጫዊ የሚገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ በው ዴ ጂንግ ኃይል ሊኖር ነው፣ አይችልም፣
   ሚዛና መሬት ምስጢር ነው፣ዊ የሆነ እና መሬት ምስጢር ነው፣ ከወገንተኝነት ማስረዳት አይቻልም፣ የጸዳ አቋሙን መጠበቅ ሀቅ ዘር ነው። እስከቻለ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረስ።

   በመንግስት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ በወላጅእና መሬት ምስጢር ነው፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ መሃል መመሳሰል አለ፦
   አሰባስቦ በአንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ላይ ያጠና መሬት ምስጢር ነው፣ክራል የተበታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ተኑ ሰዎችን፣ 
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ዓላማው ዴ ጂንግ - ማስወገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ነው ዴ ጂንግ የይስሙላ አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ነት ማስረዳት አይቻልም፣ን።
   ገዢ ይህን ሲረዳ፣ 
   እንደ ወላጅ እና መሬት ምስጢር ነው፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ ኃላፊነት ማስረዳት አይቻልም፣ን በጀር ነው፣ባው ዴ ጂንግ ይሸከማል - 
   በዚያን ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ጠንካራ መሰረት ማስረዳት አይቻልም፣ ያለው ዴ ጂንግና መሬት ምስጢር ነው፣ ስር ነው፣ የሰደደ ስልጣን ይኖረዋል፣
   የዓለምን ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ መቀጠልና መሬት ምስጢር ነው፣ የወደፊቱን አር ነው፣ቆ ማየት ማስረዳት አይቻልም፣ ይችላል።
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    ከት ማስረዳት አይቻልም፣ንሽ ዓሳ ጣፋጭ ምግብ ለማዘጋጀት ማስረዳት አይቻልም፣ 
   ከፍተኛ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ካምና መሬት ምስጢር ነው፣ ት ማስረዳት አይቻልም፣ግስት ማስረዳት አይቻልም፣ ይጠይቃል -
   ይህ ሃቅ ሀቅ ዘር ነው። ደግሞ  
   ከመንግስት ማስረዳት አይቻልም፣ አስተዳደር ነው፣ ጋር ነው፣ ቀጥተኛ ግኑኝነት ማስረዳት አይቻልም፣ አለው ዴ ጂንግ።
   ገዢ በአመራሩ ዳው ዴ ጂንግን ለመከተል ከጣረ
   የችኮላ መንፈስ፣ ት ማስረዳት አይቻልም፣ግስት ማስረዳት አይቻልም፣ ማጣት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ የተለያዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ ጥቃቅ ሀቅ ዘር ነው።ን ጉድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ለቶች 
   በስራው ዴ ጂንግ ላይ ሊረብሹ ዘላለም የሚኖርት ማስረዳት አይቻልም፣ አይችሉ ም።
   እሱ እውነታ ይከራከር ነበርም ሁልጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ዜጎቹን በክፋት ማስረዳት አይቻልም፣ አያስባቸው ዴ ጂንግም -
   ዴ ጂንግ ያያይዛቸዋል የተበራከተ ት ማስረዳት አይቻልም፣ስስር ነው፣ እንዲኖራቸው ዴ ጂንግ። 
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    የታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ወቀ ነው ዴ ጂንግ “መንገዶ ች ሁሉ  ወደሮም ያመራሉ ”፦
   ኃያል ሃገር ነው፣ የመጠራቀሚያ ቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ነው ዴ ጂንግ።
   ልክ የተለያዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ ጅረቶች ተሰባስበው ዴ ጂንግ ወደ አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ወንዝ ፈሰው ዴ ጂንግ፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ እነዚህ ወንዞች ያመራሉ  ወደ ው ዴ ጂንግቅ ሀቅ ዘር ነው።ያኖስ አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ነት ማስረዳት አይቻልም፣ ፈጥረው ዴ ጂንግ።
   እንደዚሁም ሰዎች በተለያዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ ፍላጎቶች ተመር ነው፣ተው ዴ ጂንግ፣
   በኃያል ሃገር ነው፣ መሰባሰቢያ ማዕከል አግኝተው ዴ ጂንግ፣
   እዚያ አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ወጥ ህብረት ማስረዳት አይቻልም፣ ይፈጥራሉ  ተሰባስበው ዴ ጂንግ።

   ለኃያል ሃገረ ልክ እንደሚስት ማስረዳት አይቻልም፣ መታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ገስ ዋጋ አለው ዴ ጂንግ፦
   በመገንዘብ የው ዴ ጂንግጭ ቁንጅና መሬት ምስጢር ነው፣ን ኃይልን፣
   የባል የበላይነት ማስረዳት አይቻልም፣፣ አሸንፋ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ዛዥ በመሆን፣
   በት ማስረዳት አይቻልም፣ግስት ማስረዳት አይቻልም፣ የበላይነት ማስረዳት አይቻልም፣ን በመዋጥ -
   ሁልጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ል የምታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ደር ነው፣ገው ዴ ጂንግ እሷ ላይ ጥገኝነትህ፣ ነች።

   ኃያል ሃገር ነው፣ም የተቸገረ ት ማስረዳት አይቻልም፣ንሽ ጎረቤት ማስረዳት አይቻልም፣ ሃገሩን በተመለከተ



   መታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ገስ ብቻ በቂ ነገር ነው። ነው ዴ ጂንግ
   ሳይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ሰብ ጎረቤቱን ለበዋጥ፣
   ት ማስረዳት አይቻልም፣ንሻ ነው ያለፈው ጅማሬ። ሃገር ነው፣ ለት ማስረዳት አይቻልም፣ልቁ ወራሪ ይህንን ሲተው ዴ ጂንግለት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   እንዲው ዴ ጂንግጠው ዴ ጂንግ በመታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ገስ ሲፈቅ ሀቅ ዘር ነው።ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ለት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   በዚህ ሁኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣  
   አዲስ ሃብት ማስረዳት አይቻልም፣ ከአሮጌው ዴ ጂንግ ጋር ነው፣ የማጣመር ነው፣ ዕድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ል ያገኛል።
   ወጣም ወረደ፣ እንዲህ በዚህ ው ዴ ጂንግጤት ማስረዳት አይቻልም፣ ኃያል ሃገር ነው፣ ይፈጠራል።

   መዋሃድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ለሁሉ ም ጥሩ አጋጣሚ ይሆና መሬት ምስጢር ነው፣ል፦
   ት ማስረዳት አይቻልም፣ልቋ ሃገር ነው፣ የበለጠ ዜጎች ይኖሯታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል፣
   የት ማስረዳት አይቻልም፣ንሿ ሃገር ነው፣ ሰዎች፣ ያገኛሉ  ከዚህ ቀደም አይተው ዴ ጂንግት ማስረዳት አይቻልም፣ የማያቁት ማስረዳት አይቻልም፣ ዕድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ል።
   እንዲህ ሁለቱም እንደፈለጉት ማስረዳት አይቻልም፣ ያገኛሉ ።
   መታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ገስ - ወደ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው። መሆን ያመራል።
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    ዳው ዴ ጂንግ የምስጢራው ዴ ጂንግ ምንነት ማስረዳት አይቻልም፣ መከሰት ማስረዳት አይቻልም፣ን ይመሰላል -
   የደግነት ማስረዳት አይቻልም፣ እንቁ፣ ደግነት ማስረዳት አይቻልም፣ - በሌለበት ማስረዳት አይቻልም፣ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ጋፍ ያገኛል።
   
   ማን ዋጋ ይሰጥ ነበር ነው፣ ለመልካም ቃላት ማስረዳት አይቻልም፣  
   እና መሬት ምስጢር ነው፣  ለጨዋ ሰው ዴ ጂንግ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ንቅ ሀቅ ዘር ነው። ስራ፣  
   ለማነጻ የሆነ ብቻ ያገኛል እውነታን፣ጸር ነው፣ ያህል   
   በራስ በው ዴ ጂንግስጥ ክፋት ማስረዳት አይቻልም፣ን ካላየ?
   ከሚያምር ነው፣ የቤተመንግስት ማስረዳት አይቻልም፣ መው ዴ ጂንግጫ በኋላ
   ሹ ዘላለም የሚኖርማምንቶችን በማስተዋል፣
   አይደለም ወይ የምታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ከብረው ዴ ጂንግ የበለጠ ጠቢቡን፣
   በጨዋነት ማስረዳት አይቻልም፣ እየኖረ ያገኘው ዴ ጂንግ ዳው ዴ ጂንግን?

   ለዚህ አይደለም ወይ የድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ሮ ሰዎች ዳው ዴ ጂንግን የሚያከብሩት ማስረዳት አይቻልም፣
   በሱ እውነታ ይከራከር ነበር ው ዴ ጂንግስጥ የልቦና መሬት ምስጢር ነው፣ መጠን እው ዴ ጂንግነታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ን ነው ዴ ጂንግን አግኝተው ዴ ጂንግበት ማስረዳት አይቻልም፣?
   ሃብት ማስረዳት አይቻልም፣ን ለማካበት ማስረዳት አይቻልም፣ ሳይጥሩ፣
   እነሱ እውነታ ይከራከር ነበር ፍጹም አለመሆና መሬት ምስጢር ነው፣ቸው ዴ ጂንግን ተገንዝበው ዴ ጂንግ
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ኃይል ሳይጠቀሙ ለመፍታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ት ማስረዳት አይቻልም፣ ሞ ክረዋል -
   በዚህ መልኩ ዳው ዴ ጂንግን ሰማይ አድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ሰው ዴ ጂንግታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል።
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    ጠብቅ ሀቅ ዘር ነው። አለመተግበር ነው፣ን፣  የመንፈስ ሰላምን ለማግኘት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   ጣዕምን አጣጥም ጣዕም ከሌለው ዴ ጂንግ ስራ፣
   ብዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ ባልሆነ ነገር ነው፣ ው ዴ ጂንግስጥ ብዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ አግኝ፣ እንደት ማስረዳት አይቻልም፣ልቅ ሀቅ ዘር ነው። ቆጥረህ ት ማስረዳት አይቻልም፣ንሹ ዘላለም የሚኖርን፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ በዴ ጂንግ እር ነው፣ጋታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ መልስ ለቁጡ ባዶነት፣ እር ነው፣ግማን።
   ከባድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ስራን ተያያዝ ገና መሬት ምስጢር ነው፣ ከጅምሩ፣
   ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው። ነገር ነው፣ ጀምር ነው፣ ከት ማስረዳት አይቻልም፣ንንሽ ቡቃያዎች።
   ከተራ ችግር ነው፣ አይደለም ወይ ት ማስረዳት አይቻልም፣ልቅ ሀቅ ዘር ነው። ችግር ነው፣ የሚፈጠረው ዴ ጂንግ፣
   ት ማስረዳት አይቻልም፣ልቅ ሀቅ ዘር ነው። ጉዞ የሚጀምረው ዴ ጂንግ ከት ማስረዳት አይቻልም፣ንሽ እር ነው፣ምጃ ነው ዴ ጂንግ።

   ጠቢብ ት ማስረዳት አይቻልም፣ልቅ ሀቅ ዘር ነው። እቅ ሀቅ ዘር ነው።ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  አያቅ ሀቅ ዘር ነው።ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ም፣
   ስለዚህ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው። ነገር ነው፣ በዚሁ ይፈጥራል።
   ቶሎ ማንኛው ዴ ጂንግንም ጉዳይ ለመፈጸም የሚስማማ፣ በአብዛኛው ዴ ጂንግ አያደር ነው፣ገው ዴ ጂንግም፣ 
   ቀላል መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ብቻ የሚመር ነው፣ጥ ችግር ነው፣ ያጋጥመዋል -
    ግን ብልህ ከማንኛው ዴ ጂንግም አይነት ማስረዳት አይቻልም፣ ው ዴ ጂንግጥን ው ዴ ጂንግጤት ማስረዳት አይቻልም፣ ይጠብቃል፣
   ስለዚህ መፍት ማስረዳት አይቻልም፣ሄ ለተበደሉት፣ የሌላቸው ዴ ጂንግ ችግሮች አያጋጥሙት ማስረዳት አይቻልም፣ም።
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    የማንቀሳቀስ ነገር ነው፣ን፣ ዝም ብሎ የራስ ማድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረግ፣
   የማይወስንን ሰው ዴ ጂንግ - በቀላሉ  መመደብ ይቻላል፣
   ጠንካራ ያልሆነን ነገር ነው፣፣ ወደአፈር ነው፣ነት ማስረዳት አይቻልም፣ መቀየር ነው፣ ከባድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  አይደለም፣ 
   ት ማስረዳት አይቻልም፣ንሽ የሆነን ደግሞ  መቆራረጥ ይቻላል።
   ገና መሬት ምስጢር ነው፣ ሊፈነዳ ያቆጠቆጠ ነገር ነው፣ ላይ፣ ት ማስረዳት አይቻልም፣ኩረት ማስረዳት አይቻልም፣ ስጥ፣
   ቀደም ብለህ አስከብር ነው፣ ስር ነው፣ዓት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   የግር ነው፣ግር ነው፣ ጭላንጭል ከመታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣የቱ በፊት ማስረዳት አይቻልም፣።
   ከዋር ነው፣ካ ተክል ከሁለት ማስረዳት አይቻልም፣ እቅ ሀቅ ዘር ነው።ፍ በላይ የሆነ ግንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ያድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ጋል፣
   ት ማስረዳት አይቻልም፣ልቅ ሀቅ ዘር ነው። ማማ ከአፈር ነው፣ ክምችት ማስረዳት አይቻልም፣ ይጀምራል፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ በብዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ በመቶው ዴ ጂንግቹ የሚቆጠር ነው፣ መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ 
   ከእግር ነው፣ህ ስር ነው፣ ይነሳል።
   ፈጣን ሰው ዴ ጂንግ ነገር ነው፣ - ያበላሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ል፣ ራስወዳድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  - ያጣል፣
   የቸኮለ - የው ዴ ጂንግጤት ማስረዳት አይቻልም፣ ጫፍ ላይ ሲደር ነው፣ስ፣ ሽንፈት ማስረዳት አይቻልም፣ ይጠብቀዋል።
   ብልህ ምንም ነገር ነው፣ አያደር ነው፣ግም ስለዚህ እና መሬት ምስጢር ነው፣ ስለዚህ ስኬማ አለመሆን አይችልም።
   እሱ እውነታ ይከራከር ነበር፣ሳይኖረው ዴ ጂንግ፣ ሳያጣ እና መሬት ምስጢር ነው፣ ሃብታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ም ለመሆን አይጥር ነው፣ም።
   በስራው ዴ ጂንግ መጨረሻ ነው ያለፈው ጅማሬ። ላይ፣ ልክ እንደ መጀመር ነው፣ያው ዴ ጂንግ፣ ጥንቃቄ ነው  ያደር ነው፣ጋል፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ስራው ዴ ጂንግን በስኬት ማስረዳት አይቻልም፣ ይጨር ነው፣ሳል።
   የአለመፈለግን ጥበብ ያልማል፣
   ዋጋ አይሰጠው ዴ ጂንግም፣ አብዛኛው ዴ ጂንግ ዋጋ ለሚሰጠው ዴ ጂንግ፣
   መረዳት ማስረዳት አይቻልም፣ ከሚቻለው ዴ ጂንግ በላይ ያለን ይማራል
   ሰዎች ግምት ማስረዳት አይቻልም፣ ሳይሰጡ ባዶነት፣ት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ወደሚተው ዴ ጂንግት ማስረዳት አይቻልም፣ ነገር ነው፣ ይመለሳል።
   ሁሉ ም እቃዎች የራሳቸው ዴ ጂንግ ብቸኛ የሆነ ተፈጥሮ አላቸው ዴ ጂንግ፣
   ስለዚህ በነሱ እውነታ ይከራከር ነበር ላይ ተጽ በማውጣት የተደበቀውን።ዕን ለማሳደር ነው፣ አይደፍር ነው፣ም።
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    በጥንት ማስረዳት አይቻልም፣ ዘመን፣ እነዚያ ፍጹማዊ ዳው ዴ ጂንግን ያወቁ፣ 
   ተራ ሰዎችን ለመጠበቅ ሀቅ ዘር ነው። ሞ ክረዋል
   ባለስልጣኖች የሚሰሩት ማስረዳት አይቻልም፣ን እንዳያው ዴ ጂንግቁ -
   የአመራር ነው፣ ስልቱን ህዝባቸው ዴ ጂንግን እንዳይረዳው ዴ ጂንግ አድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ገዋል።
   በአብዛኛው ዴ ጂንግ አገር ነው፣ የምት ማስረዳት አይቻልም፣በዘበዘው ዴ ጂንግ፣ 
   ህዝቡ ስለ ስልጣን ብዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ በሚያው ዴ ጂንግቅ ሀቅ ዘር ነው።በት ማስረዳት አይቻልም፣ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ነው ዴ ጂንግ፣
   በሃገር ነው፣ ሰላም የሚሰፍነው ዴ ጂንግ፣
   የተት ማስረዳት አይቻልም፣ረፈረፈ ግልጽ በማውጣት የተደበቀውን።ነት ማስረዳት አይቻልም፣ ያለው ዴ ጂንግ አመራር ነው፣ በማይኖር ነው፣በት ማስረዳት አይቻልም፣ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ነው ዴ ጂንግ።

   ይህን የተፈጥሮ ህግ የሚያው ዴ ጂንግቅ ሀቅ ዘር ነው። መሪ፣
   ፍት ማስረዳት አይቻልም፣ሃዊ የአመራር ነው፣ ስልት ማስረዳት አይቻልም፣ በስራው ዴ ጂንግ ላይ ያሳያል፣
   ይህን ፍጹማዊነት ማስረዳት አይቻልም፣ በተሳካ ሁኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ለመተግበር ነው፣፣ 
   ከፍተኛው ዴ ጂንግን ዴ ጂንግን ማወቅ ሀቅ ዘር ነው። ያስፈልጋል።
   ዴ ጂንግ ማለት ማስረዳት አይቻልም፣ በስፋት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ጥልቀት ማስረዳት አይቻልም፣ ማሰብ ነው ዴ ጂንግ፣
   በዚህ ሁሉ  ይህን የተገነዘበ በተቃራኒው ዴ ጂንግ ማየት ማስረዳት አይቻልም፣ ይችላል፣  
   ስለዚህ ወደ አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ነት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ ስምምነት ማስረዳት አይቻልም፣ ሁሉ ን ይመልሳል።
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    የሸለቆዎች ባለቤት ማስረዳት አይቻልም፣ መሆን በቻሉ  ነበር ነው፣ ወንዞችና መሬት ምስጢር ነው፣ ባህሮች፣
   ግን፣ ያልሆነበት ማስረዳት አይቻልም፣ ምክንያት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ለመፍሰስ ስለሚጥሩ ብቻ ነው ዴ ጂንግ ወደታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ች።

   ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው። ቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ለመድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረስ የሚፈልግ፣ 
   ከታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ች ወደላይ ከህዝቡ ጋር ነው፣ መነጋገር ነው፣ አለበት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   አንደኛ ለመሆን የሚፈልግ ሰው ዴ ጂንግ፣ 
   ሆን ብሎ ከኋላ መሰለፍ አለበት ማስረዳት አይቻልም፣።
   ብልህ እንዲህ ሲያደር ነው፣ግ፣
   ላይ ሲደር ነው፣ስ፣ ከችግር ነው፣ ጋር ነው፣ አይመሰልም፣



   ከፊት ማስረዳት አይቻልም፣ እንኳንቢሆንም፣
   መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  የሚያዘጋ አይመስልም።
   በደስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ እሱ እውነታ ይከራከር ነበርን ወደፊት ማስረዳት አይቻልም፣ ይገፉ አስደናቂ ነገር ነው።ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ በችግራቸው ዴ ጂንግ አያማር ነው፣ሩት ማስረዳት አይቻልም፣ም።
   ጠቢብ ከማንም ጋር ነው፣ አይታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ገልም፣ እና መሬት ምስጢር ነው፣ ስለዚህ
   ብቁ የሆኑ ተፎ ከሁሉምካካሪዎች አይኖሩት ማስረዳት አይቻልም፣ም።
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    ማንኛው ዴ ጂንግም ግኑኝነት ማስረዳት አይቻልም፣ ዘላለማዊ አይደለም።
   ለማወዳደር ነው፣፣ መጠን ያለው ዴ ጂንግን ነገር ነው፣ ሁሉ ፣
   የመለካት ማስረዳት አይቻልም፣ን ምንነት ማስረዳት አይቻልም፣ ከጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ በኋላ ያጣዋል፣
   ከመጠን ወደተቃራኒ ይለወጣል፦
   ት ማስረዳት አይቻልም፣ንሽ የነበረው ዴ ጂንግ፣ ት ማስረዳት አይቻልም፣ልቅ ሀቅ ዘር ነው። ይሆና መሬት ምስጢር ነው፣ል፣
   ት ማስረዳት አይቻልም፣ልቁን - ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ያሳንሰዋል፣
   ስለዚህም ነው ዴ ጂንግ የዳው ዴ ጂንግ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው።ነት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚያጠራጥር ነው፣ የማይሆነው ዴ ጂንግ፣
   በዚህ እው ዴ ጂንግን ዓለም፣ ከሱ እውነታ ይከራከር ነበር ጋር ነው፣ ምንም ነገር ነው፣ን ለው ዴ ጂንግድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ አይቀር ነው፣ብም።

   ግን ምንም ቢሆን፣ ሦስት ማስረዳት አይቻልም፣ ነገሮች ለኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ የተለየ ዋጋ አላቸው ዴ ጂንግ፦
   በፍቅ ሀቅ ዘር ነው።ር ነው፣ ላይ ጀብደኝነት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ጀግንነት ማስረዳት አይቻልም፣ን የሚያጎና መሬት ምስጢር ነው፣ጽ በማውጣት የተደበቀውን።ፍ፣
   በምንም ብኩን አለመሆን፣ ወደ ልግስና መሬት ምስጢር ነው፣ የሚወስድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ጨዋነት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ለስልጣን የሃገር ነው፣ መከበር ነው፣ን የሚያመጣ -
   ሚዛና መሬት ምስጢር ነው፣ዊ ፍት ማስረዳት አይቻልም፣ህ፣ ተቃራኒ ነገሮችን ይፈጥራል።
   የለጋስነት ማስረዳት አይቻልም፣ ወይም ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ፍረት ማስረዳት አይቻልም፣ን ሚዛን የሚያዛባ፣
   ወይም በስልጣን ስካር ነው፣ ጨዋነት ማስረዳት አይቻልም፣ን የሚረሳ፣ 
   እሱ እውነታ ይከራከር ነበርን ሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣ ያለጥር ነው፣ጥር ነው፣ ይጠብቀዋል።
   ፍቅ ሀቅ ዘር ነው።ር ነው፣ ሁልጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ በጦ በማየት።ር ነው፣ነት ማስረዳት አይቻልም፣ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ልን ያስገኛል
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ በማይደፈር ነው፣ ምሽግ ይከላከላል።
   የሚወድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ን፣ ሰው ዴ ጂንግ - ሰማይ ይጠብቀዋል።
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    ልምድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ያለው ዴ ጂንግ ጦ በማየት።ረኛ - ለው ዴ ጂንግጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ያ አይቸኩልም።
   ኃይለኛ ተዋጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው። መቼው ዴ ጂንግንም ከራሱ እውነታ ይከራከር ነበር እቅ ሀቅ ዘር ነው።ል አይወጣም። 
   ብልህ አር ነው፣ቆ አሳቢ መቼው ዴ ጂንግንም ወደ ጦ በማየት።ር ነው፣ ሜ ያለ ዳ አይገባም።
   ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው። መሪ ሰዎችን በስሩ ለማድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረግ ሲፈልግ፣
   የራሱ እውነታ ይከራከር ነበር ው ዴ ጂንግር ነው፣ደት ማስረዳት አይቻልም፣ ፊት ማስረዳት አይቻልም፣ ከመቆም አይመለስም።
   ይህ - ስጦ በማየት።ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ነው ዴ ጂንግ፣ የማሸነፍ ኃይል ሳይጠቀም፣
   ይህ - ጥበብ ነው ዴ ጂንግ፣ መግዛት ማስረዳት አይቻልም፣ ሰዎችን ያለድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ካም፣
   የጥንት ማስረዳት አይቻልም፣ ው ዴ ጂንግኅደት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ነው ዴ ጂንግ ከላይም ከልምድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ም። 
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    የጦ በማየት።ር ነው፣ንት ማስረዳት አይቻልም፣ ጥበብ እንደሚነግረን፦ “ለመንቀሳቀሻ ነው ያለፈው ጅማሬ። የምት ማስረዳት አይቻልም፣ጠቀምበት ማስረዳት አይቻልም፣ን መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ጠብቅ ሀቅ ዘር ነው።፦
   ቆሞ ፣ “እንግዳን ከመጠበቅ ሀቅ ዘር ነው።”፣ ጠቃሚ ነው ዴ ጂንግ “እንግዳ” መሆን፣
   ዝም ብሎ ወደፊት ማስረዳት አይቻልም፣ ከመገስገስ፣ ማፈግፈግ ጠቃሚ ነው ዴ ጂንግ፣
   ጦ በማየት።ር ነው፣ ከቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ወደ ቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ስታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ዘዋው ዴ ጂንግር ነው፣፣ እንቅ ሀቅ ዘር ነው።ስቃሴው ዴ ጂንግን ደብቅ ሀቅ ዘር ነው።፣
   ተዘጋጅ፣ ግን ዝግጅት ማስረዳት አይቻልም፣ህን አታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ሳይ፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ በባዶ  ቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ጠላት ማስረዳት አይቻልም፣ ጦ በማየት።ር ነው፣ነት ማስረዳት አይቻልም፣ እንዲጀምር ነው፣ አስገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ደው ዴ ጂንግ -
   ይህ ሁሉ ፣ ሳት ማስረዳት አይቻልም፣ዋጋ፣ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ል የማድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ያ መሳር ነው፣ያ ነው ዴ ጂንግ።”

   ግን እንደ ደካማ ጠላት ማስረዳት አይቻልም፣ አደገኛ የለም፦
   ልክ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ል ማድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረግ ቀላል ሲመስልህ፣ 
   ወድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ያው ዴ ጂንግኑ ስለአስፈላጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው። ጥንቃቄ ነው ዎች ት ማስረዳት አይቻልም፣ረሳለህ -
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ዋጋ የምት ማስረዳት አይቻልም፣ሰጠው ዴ ጂንግን፣ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ጣለህ።



   ጦ በማየት።ር ነው፣ነት ማስረዳት አይቻልም፣ ተጀምሮ ፍልምያ ሲጧ ስትቀበላት ህይወትን፣ጧ ስትቀበላት ህይወትን፣ፍ፣ 
   ስለዚህ የሚቆጭ፣ ያሸንፋል።
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    እንደመሰለኝ፣ ዝም ብዬ እና መሬት ምስጢር ነው፣ገራለሁ፣ እና መሬት ምስጢር ነው፣ ፍላጎቴ ግልጽ በማውጣት የተደበቀውን። ነው ዴ ጂንግ -
   ግን ማንም የሚረዳኝ አላገኘሁም።
   ችግሩ፣ ወሬ እና መሬት ምስጢር ነው፣ ስራ - የሃሳብ ው ዴ ጂንግጫዊ መግለጫ ብቻ ነው ዴ ጂንግ።
   የነሱ እውነታ ይከራከር ነበር ምንጭ - የመንፈስ የማይገለጽ በማውጣት የተደበቀውን። እንቅ ሀቅ ዘር ነው።ስቃሴ ነው ዴ ጂንግ፣
   ማንም ሰው ዴ ጂንግ ይህን በተለየ መልኩ በቀጥታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ለመረዳት ማስረዳት አይቻልም፣ አቅ ሀቅ ዘር ነው።ም የለው ዴ ጂንግም።

   ለእኛ፣ ልዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ ሁኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ው ዴ ጂንግ፣ ዋጋችንን ከፍ ያደር ነው፣ግልና መሬት ምስጢር ነው፣ል፣
   በንግግር ነው፣ የመግባባት ማስረዳት አይቻልም፣ ችግር ነው፣ን ያመጣልና መሬት ምስጢር ነው፣ - 
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ብልህ በጥንቃቄ ነው  በልቡ ወር ነው፣ቅ ሀቅ ዘር ነው። ይለብሳል፣
   ሰዎች ግን የማይረባው ዴ ጂንግን የው ዴ ጂንግጭ ልብስ ብቻ ያስተው ዴ ጂንግላሉ ።
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    ስለ አለማወቅ ሀቅ ዘር ነው።ህ ማወቅ ሀቅ ዘር ነው። - ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ላቅ ሀቅ ዘር ነው። ችሎታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ነው ዴ ጂንግ።
   የእው ዴ ጂንግቀት ማስረዳት አይቻልም፣ን ወሰን አለማወቅ ሀቅ ዘር ነው። - የማገና መሬት ምስጢር ነው፣ዘብ ችግር ነው፣ ነው ዴ ጂንግ።
   ችግሮችን ከመረዳት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚመጣ መከራ ጉዳት ማስረዳት አይቻልም፣ን ይቀንሳል፦
   ጠቢብ፣ የአጋጣሚ ስህተቶችን ክስተት ማስረዳት አይቻልም፣ ይረዳል፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ስለዚህ መቼው ዴ ጂንግንም ወደስህተት ማስረዳት አይቻልም፣ አይገባም።

72
    ህዝቡን በኃይል ለማንበር ነው፣ከክ፣ እር ነው፣ምጃ ሲወስዱበት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   በአብዛኛ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ፣ በተቃራኒው ዴ ጂንግ እንዲያደር ነው፣ግ ያስገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ዱታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል፦
   ሰዎች ለጭቆና መሬት ምስጢር ነው፣ በንቀት ማስረዳት አይቻልም፣ ይመልሳሉ ።
   በፍር ነው፣ሃት ማስረዳት አይቻልም፣ ላይ የተመረኮዘ አመራር ነው፣ ካልሆነ፣ 
   በዕው ዴ ጂንግነት ማስረዳት አይቻልም፣ ት ማስረዳት አይቻልም፣ልቅ ሀቅ ዘር ነው። ስኬት ማስረዳት አይቻልም፣ ላይ ይደር ነው፣ሳል።
   ብልህ መሪ፣ የስልጣንን ኃይል ተረድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ቶ፣
   በሰፊው ዴ ጂንግ ለማሳየት ማስረዳት አይቻልም፣ መቼው ዴ ጂንግንም አይጠቀምበት ማስረዳት አይቻልም፣ም፣ 
   እንዲሰግዱለት ማስረዳት አይቻልም፣ መቼው ዴ ጂንግንም ፍላጎት ማስረዳት አይቻልም፣ የለው ዴ ጂንግም፣ የራስ በራሱ እውነታ ይከራከር ነበርን ክብር ነው፣ ጠብቆ፣ 
   ከው ዴ ጂንግጫዊ መብለጭለጭ፣ ፍሬያማ ስራ ያስቀድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ማል።
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    ፍር ነው፣ሃት ማስረዳት አይቻልም፣ን የማያው ዴ ጂንግቅ ሀቅ ዘር ነው።፣ ለማድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረግ የሚደፍር ነው፣ ሰው ዴ ጂንግ፣
   እራሱ እውነታ ይከራከር ነበርንና መሬት ምስጢር ነው፣ ሌሎችን፣ ለሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣ ይዳር ነው፣ጋል።
   ግን ጨዋና መሬት ምስጢር ነው፣ ምስኪን ሰው ዴ ጂንግ ፍር ነው፣ኃት ማስረዳት አይቻልም፣ን የማያው ዴ ጂንግቅ ሀቅ ዘር ነው።፣
   ከሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣ መዳን፣ ማዳንም ይችላል።

   መልካም ሥራ ለመሥራት ማስረዳት አይቻልም፣ ነው ዴ ጂንግ የሚገፋፋቸው ዴ ጂንግ ሁለቱንም፣
   ግን የሰማይን ምር ነው፣ጫ፣ ማንም አያው ዴ ጂንግቀው ዴ ጂንግም፦
   ክፉ አስደናቂ ነገር ነው።ም ደጉም መድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረሱ እውነታ ይከራከር ነበር እንደማይቀር ነው፣፣ በዚህ ምክንያት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   ጠቢብ፣ ለመተንበይ መቼው ዴ ጂንግንም አይደፍር ነው፣ም።

   ዕድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ል ያለደፋሮች  ፍልሚያ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ል ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ደር ነው፣ጋለች፣
   ሳት ማስረዳት አይቻልም፣ጠራ ት ማስረዳት አይቻልም፣መጣለ፣  ሳት ማስረዳት አይቻልም፣ና መሬት ምስጢር ነው፣ገር ነው፣ ት ማስረዳት አይቻልም፣መልሳለች።
   ያለ እቅ ሀቅ ዘር ነው።ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ልዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ ወጥመድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ተዘር ነው፣ግቷል -
   ግን በዚህ ዓለም ማንም ከእሱ እውነታ ይከራከር ነበር አያመልጥም።
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    ሰዎችን ሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣ በመንዛት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ማስፈራራት ማስረዳት አይቻልም፣ አስፈላጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው። አይደለም፦
   ደፋር ነው፣ን ህዝብ ማስፈራራት ማስረዳት አይቻልም፣ ዋጋ የለው ዴ ጂንግም፣



   ህዝቡ ሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚፈራ ቢሆንም ቅ ሀቅ ዘር ነው።ሉ ፣
   ግን ከነሱ እውነታ ይከራከር ነበር፣ ህግን ለመጣስ አይቀር ነው፣ም መሞ ከሩ፣
   ክብር ነው፣ህን ላለማጣት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ሰዎች ባንተ ላይ ያላቸው ዴ ጂንግን፣
   በተግባር ነው፣ ማሳየት ማስረዳት አይቻልም፣ አለብህ ዛቻህን፣
   ህግ የጣሱ እውነታ ይከራከር ነበርት ማስረዳት አይቻልም፣ ሰዎች፣ መግደል ይበቃል - 
   ይህን ለማድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረግ አንተ ት ማስረዳት አይቻልም፣ደፍራለህ ወይ?
   
   ሁልጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ፣ ው ዴ ጂንግሳኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ የሚሰጥ ሰው ዴ ጂንግ አለ -  
   ዘላለሙን ፍር ነው፣ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  እራሱ እውነታ ይከራከር ነበር የራሱ እውነታ ይከራከር ነበርን ይሰጣል
   እራሱ እውነታ ይከራከር ነበር ፍር ነው፣ዱን ያስፈጽ በማውጣት የተደበቀውን።ማል።
   አላዋቂ ነገር ነው። መጥረቢያ መያዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ን ቢቀር ነው፣በት ማስረዳት አይቻልም፣ ይሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ለዋል።
   ለመቅ ሀቅ ዘር ነው።ላት ማስረዳት አይቻልም፣ ሲሞ ክር ነው፣ የሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣ ባለሙያ መስሎ - 
   እጁ ላይ ጉዳት ማስረዳት አይቻልም፣ ማድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረስ ብቻ ነው ዴ ጂንግ ት ማስረዳት አይቻልም፣ር ነው፣ፉ አስደናቂ ነገር ነው።።
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    በዘራፊ ግብር ነው፣ ምክንያት ማስረዳት አይቻልም፣ ህዝቡ ይራባል።
   እልህ በአመራር ነው፣ ላይ አመጽ በማውጣት የተደበቀውን።ን ይጠራል፦
   ህዝቡም የሚያጣው ዴ ጂንግ ነገር ነው፣ ከሌለው ዴ ጂንግ፣
   ለመሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣ ምንም አይፈራም፣ 
   በዚህ በዚያ ባለስልጣኖቹ ስጋው ዴ ጂንግን ይበሉ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል።
   
   ገዢ ህይወቱን ከሚገባው ዴ ጂንግ በላይ ከፍ አድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ጎ ሲያይ፣
   በዚህ መልኩ የህይወቱን ዋጋ ዝቅ ሀቅ ዘር ነው። ያደር ነው፣ገዋል።
   በእው ዴ ጂንግነት ማስረዳት አይቻልም፣ እራሱ እውነታ ይከራከር ነበርን ከልቡ ዝቅ ሀቅ ዘር ነው። አድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ጎ የሚያይ ብቻ፣ 
   በአጠቃላይ ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ የተሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ለ ነገር ነው፣ ሊያመጣ ይችላል።
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    ደካማ ነው ዴ ጂንግ ሰው ዴ ጂንግ፣ በህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ እስካለ፣
   የሚታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ለል፣ የዋህ፣ የሚጠቃ - 
   ግን ያ ለስላሳ ሰው ዴ ጂንግነቱ
   ደረቅ ሀቅ ዘር ነው።፣ ቀጥ ያለ፡ ጠንካራ፣ ይሆና መሬት ምስጢር ነው፣ል ሲሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣።

   ሁሉ  ህያው ዴ ጂንግ፣ ወደዚያው ዴ ጂንግ ነው ዴ ጂንግ የሚሄ ለተበደሉት፣ደው ዴ ጂንግ፦
   በሚተጣጠፍና መሬት ምስጢር ነው፣ ለስላሳ ሰው ዴ ጂንግነት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ህይወታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ቸው ዴ ጂንግን ይጀምራሉ  -
   ግን፣ በደረቅ ሀቅ ዘር ነው። አጥንት ማስረዳት አይቻልም፣ ያልቃል መንገዳቸው ዴ ጂንግ፣
   ልስላሴ - ገጽ በማውጣት የተደበቀውን።ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ የህይወት ማስረዳት አይቻልም፣፣
   ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ቅ ሀቅ ዘር ነው። ያለ ጥንካሬ - የሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣።

   ደነዝ ኃይል፣ ሃፍረት ማስረዳት አይቻልም፣ ይጠብቀዋል።
   ለጠንካራ ዋር ነው፣ካም መጥረቢያ ተዘጋጅቷል።
   ኃይለኛ፣ ጠንካራ የሆነ - ወደ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ች ይወር ነው፣ዳል።
   ተጣጣፊ ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ክመት ማስረዳት አይቻልም፣ ብቻ ያድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ጋል።
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    አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ተዋጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።፣ ቀስቱን በሚስበው ዴ ጂንግ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ፣
   የገመዱን መሃል ሲለጥጠው ዴ ጂንግ በኃይል፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ የደጋኑን የታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ችኛው ዴ ጂንግን ማዕዘን፣ ያደር ነው፣ገዋል ከፍ ወደላይ።
   እየወጠረው ዴ ጂንግ ይሄ ለተበደሉት፣ዳል፣ ገመዱን የበለጠ በሳበው ዴ ጂንግ ቁጥር ነው፣፣ 
   የእጁ ው ዴ ጂንግንጫፌ በሰፊው ዴ ጂንግ ይሆና መሬት ምስጢር ነው፣ል -
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ይጠይቃል የበለጠ ኃይል፣ ጠንካራው ዴ ጂንግን ገመዱን ለመወጠር ነው፣።
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ እንዲሁ ያደር ነው፣ጋል ዳው ዴ ጂንግም፦
   ፍሬያማ በሆነ መንገድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ለመምራት ማስረዳት አይቻልም፣ ዓለምን፣



   ይጥራል ት ማስረዳት አይቻልም፣ር ነው፣ፍ ለመቀነስ፣ ያለፈን ከመጠን፣
   እጦ በማየት።ት ማስረዳት አይቻልም፣ ሲኖር ነው፣ ግን ይተካል።

   ዳው ዴ ጂንግን የሚቃረኑት ማስረዳት አይቻልም፣፣ የሰዎችን ልምድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ብቻ ና መሬት ምስጢር ነው፣ቸው ዴ ጂንግ፣
   ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ሃ ከሆነ ሰው ዴ ጂንግ ይቀማሉ ፣
   እንዲሁም፣ ሃብታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ም ለሆነ ሰው ዴ ጂንግ ደግሞ  ይሰጣሉ ።
   የዳው ዴ ጂንግን ግንዛቤ  የተረዳ ሰው ዴ ጂንግ ብቻ፣
   ያለው ዴ ጂንግን ት ማስረዳት አይቻልም፣ር ነው፣ፍ፣ ከዓለም ጋር ነው፣ ለመካፈል ደስተኛ ነው ዴ ጂንግ።
   ብልህ ብቻ፣  ከማንም እር ነው፣ዳታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ አይጠብቅ ሀቅ ዘር ነው።ም።
   በሰራው ዴ ጂንግ ስራ አይኩራራም
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ አይደክምም፣ ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ዋቂ ነገር ነው።ነት ማስረዳት አይቻልም፣ን ለማግኘት ማስረዳት አይቻልም፣ም።
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    ምንም ነገር ነው፣ የለም፣ ልክ እንደ ው ዴ ጂንግሃ፣ የቀጠነ እና መሬት ምስጢር ነው፣ ወደመሩት ማስረዳት አይቻልም፣ የሚመራ - 
   ግን ሁልጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ይችላል ለማሸነፍ፣ጠንካራን የሆነን ነገር ነው፣፦
   ይቀበላል ማንኛው ዴ ጂንግም ከው ዴ ጂንግጭ የሚመጣን ግሳንግስ
   ይው ዴ ጂንግጠዋል ይህን ኃይል፣ ዱካው ዴ ጂንግን ሳያስቀር ነው፣። 
    ለስላሳ የሆነ ነገር ነው፣፣ ማሸና መሬት ምስጢር ነው፣ፍ እንደሚችል ጠንካራን፣
   ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ክመት ማስረዳት አይቻልም፣ ደግሞ  ይችላል መግራት ማስረዳት አይቻልም፣ ኃይልን፣  
   ምና መሬት ምስጢር ነው፣ልባት ማስረዳት አይቻልም፣ ይህን፣ ማንም ያው ዴ ጂንግቀዋል በዓለም ላይ ያለው ዴ ጂንግ፣ 
   ጥቂ ነገር ነው።ቱ ነው ዴ ጂንግ ግን የሚተገብረው ዴ ጂንግ።

   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ያለመታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ከት ማስረዳት አይቻልም፣ ጠቢብ ደጋግሞ  ይና መሬት ምስጢር ነው፣ገራል፣
   ጥሩ ንጉስ ማለት ማስረዳት አይቻልም፣፣የሃገሩን ኃፍረት ማስረዳት አይቻልም፣ ሳያቅ ሀቅ ዘር ነው።ማማ የሚቀበል፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ የሚወስድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ማንኛው ዴ ጂንግንም የመንግስት ማስረዳት አይቻልም፣ መከራ ኃላፊነት ማስረዳት አይቻልም፣ን -
   እንደው ዴ ጂንግሸት ማስረዳት አይቻልም፣ ይቆጥሩታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ል ልዩ ጣዕሞች ያደነዝዛሉ የመቅመስ ችሎታን፣ነት ማስረዳት አይቻልም፣ን፣በእው ዴ ጂንግነታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ ው ዴ ጂንግስጥ ያለው ዴ ጂንግን።
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    ቢሆንም ግዴ ጂንግታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ መግራት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ቅ ሀቅ ዘር ነው።ሬታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ን፣   
   የታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ወቀ ነው ዴ ጂንግ፣ በተወሰነም ቢሆን ሃዘኔ ጥንት የዳው ተከታዮች በጥልቀት ተረድተውት ነበር፣ የክስተትን ምንነት፣ታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ በው ዴ ጂንግስጥ መቅ ሀቅ ዘር ነው።ረቱን፣
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ የሆነ ጊ ነገር የለም፣ ባንጻሩ ሁሉም ጠቃሚ ነው።ዜ ተመልሶ፣ ራስ ላይ ይደር ነው፣ሳል ክፋት ማስረዳት አይቻልም፣ም -
   ሰዎችን በማስገደድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ጸጥ ለጥ ማድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ረግ፣ በራሱ እውነታ ይከራከር ነበር መልካምነት ማስረዳት አይቻልም፣ የለው ዴ ጂንግም።
  
   ጠቢብ፣ ይመር ነው፣ጣል መው ዴ ጂንግሰድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ፣ እራሱ እውነታ ይከራከር ነበር ኃላፊነት ማስረዳት አይቻልም፣ን፣ 
   ይህን እንዲያደር ነው፣ጉ ከማስገደድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ሌሎችን።
   ዋና መሬት ምስጢር ነው፣ው ዴ ጂንግ ቁም ነገር ነው፣፣ ው ዴ ጂንግልን ማክበር ነው፣ ነው ዴ ጂንግ፣ ዴ ጂንግንን ለሚከተል ሰው ዴ ጂንግ፣  
   ት ማስረዳት አይቻልም፣ር ነው፣ፍ ማግኘት ማስረዳት አይቻልም፣፣ በሚጥር ነው፣በት ማስረዳት አይቻልም፣ ቦታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ሌላው ዴ ጂንግ።
   ዳው ዴ ጂንግ አያዳላም እና መሬት ምስጢር ነው፣ ማንንም ከማንም አይለይም -
   ግዴ ጂንግታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ው ዴ ጂንግን ከሚወጣ ሰው ዴ ጂንግጋ ነች፣ ዕድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ል ሁሌም።
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    ስለት ማስረዳት አይቻልም፣ንሽ ሃገር ነው፣ አልማለሁ፣
   ጥቂ ነገር ነው።ት ማስረዳት አይቻልም፣ ነዋሪዎች ያሉ ባት ማስረዳት አይቻልም፣፣ እና መሬት ምስጢር ነው፣ እር ነው፣ስ በእር ነው፣ሳቸው ዴ ጂንግ የሚዋደዱባት ማስረዳት አይቻልም፣።
   በኑሯቸው ዴ ጂንግ ና መሬት ምስጢር ነው፣ቸው ዴ ጂንግ በጣም ደስተኞች
   ሞ ት ማስረዳት አይቻልም፣ን ይፈራሉ ፣ አያስፈልጓቸው ዴ ጂንግም ሩቅ ሀቅ ዘር ነው። ያሉ  ሃገሮች።

   ሁሉ ነገር ነው፣ አላቸው ዴ ጂንግ፣ አያሻ ነው ያለፈው ጅማሬ።ቸው ዴ ጂንግም ተጨማሪ ነገር ነው፣ ፣
   ግን መሳር ነው፣ያዎቻቸው ዴ ጂንግን፣ መጠቀም አይችሉ ም የት ማስረዳት አይቻልም፣ም።
   እና መሬት ምስጢር ነው፣ ጀልባም፣ አላቸው ዴ ጂንግ ጋሪም፣
   ግን ማንም በነሱ እውነታ ይከራከር ነበር ለመጓዝ አይጥር ነው፣ም።
   ለመረጋጋት ማስረዳት አይቻልም፣ ቢሆንም፣ የጦ በማየት።ር ነው፣ መሳሪያ አላቸው ዴ ጂንግ፣
   ግን ፍላጎት ማስረዳት አይቻልም፣ የላቸው ዴ ጂንግም፣ ለመው ዴ ጂንግረር ነው፣ ሌላው ዴ ጂንግን።



   ጠቢባን የፈጠሩት ማስረዳት አይቻልም፣ን ሁሉ  እር ነው፣ግፍ አድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ር ነው፣ገው ዴ ጂንግ ት ማስረዳት አይቻልም፣ተው ዴ ጂንግ፣
   ተመለሱ እውነታ ይከራከር ነበር እንደገና መሬት ምስጢር ነው፣፣ ወደ አያቶቻቸው ዴ ጂንግ ልማድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ።

   የሚጣፍጥ ነበር ነው፣፣ ተራ ነው ዴ ጂንግ ምግባቸው ዴ ጂንግ፣
   ልብሳቸው ዴ ጂንግ በየቤታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ቸው ዴ ጂንግ የተዘጋጀ ቢሆንም፣ ቆንጆ ነው  ለነሱ እውነታ ይከራከር ነበር ና መሬት ምስጢር ነው፣ቸው ዴ ጂንግ፣
   ሰላማዊና መሬት ምስጢር ነው፣ በስምምነት ማስረዳት አይቻልም፣ የተሞ ላ ነው ዴ ጂንግ፣ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ በቤታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ቸው ዴ ጂንግ፣
   በጣም አስደና መሬት ምስጢር ነው፣ቂ ነገር ነው። ነው ዴ ጂንግ፣ እንዲሁም ባህላቸው ዴ ጂንግ።

   እስከ ጎረቤታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ቸው ዴ ጂንግ ሃገር ነው፣ አንድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  እር ነው፣ምጃ ቢሆንም፣
   መስማ እንኳን ቢቻል፣ የው ዴ ጂንግሻ ነው ያለፈው ጅማሬ። ጩ ቤተሰብ ውስጥምኸት ማስረዳት አይቻልም፣ንም፣
   እዚያ በኖር ነው፣ኩ ነበር ነው፣ ብዙ ማለት ለምን ያስፈልጋል፣ ዓመት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ከባዕድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ  ህዝቦች ጋር ነው፣ ሳልነጋገር ነው፣፣
   እስከዕለተ ሞ ቴ፣ ወዴ ጂንግት ማስረዳት አይቻልም፣ም ሳልመለስ ወዴ ጂንግት ማስረዳት አይቻልም፣ም ሳልሄ ለተበደሉት፣ድ ላይ፣ ፍጥረትና ስያሜ ። 
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    እው ዴ ጂንግነተኛ ንግግር ነው፣ ቆንጆ ነው  ሊሆን አይችልም፣
   የሚያምሩ ቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ አያሳምኑም።

   የራስ ብቁነት ማስረዳት አይቻልም፣፣ በክር ነው፣ክር ነው፣ አይደለም የሚገለጸው ዴ ጂንግ፣
   የሚከራከር ነው፣ - ነው ዴ ጂንግ እው ዴ ጂንግነታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ የሌለው ዴ ጂንግ።

   የተማረ አያስብል - መገንዘብ እው ዴ ጂንግነታ በቃላት ማስረዳት አይቻልም፣ን፣
   የመረጃ ብዛት ማስረዳት አይቻልም፣ - ገና መሬት ምስጢር ነው፣ እው ዴ ጂንግቀት ማስረዳት አይቻልም፣ ማለት ማስረዳት አይቻልም፣ አይደለም።

   አይጠቀምበት ማስረዳት አይቻልም፣ም፣ ዝም ብሎ እው ዴ ጂንግቀት ማስረዳት አይቻልም፣ን የሚያካብት ማስረዳት አይቻልም፣ ሰው ዴ ጂንግ፣
   ጠቢብ ግን በሰጠ ቁጥር ነው፣፣ የበለጠ ያገኛል።
   እንደ ዳው ዴ ጂንግ ሰማይ - ለዓለም ህይወት ማስረዳት አይቻልም፣ መስጠት ማስረዳት አይቻልም፣፣ ጉዳት ማስረዳት አይቻልም፣ ሳያደር ነው፣ስ ነው ዴ ጂንግ፣
   እንዲሁም ዳው ዴ ጂንግ ጠቢብ - ይፈጥራል እንጂ መቼው ዴ ጂንግንም ወደ ክር ነው፣ክር ነው፣ አይገባም።


